REPÚBLICA 005 ESTAOOS UNIOOS 00 BRASIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1941 -

ATOS

DO

VOLUME ll

PODER

EXECUTIVO

DECRETOS DE JANEIRO A MARÇO

IMPRENSA NACIONAL
RIO

DE

.JANEIRO

-

1941

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1941
P~.

6.668- EXTERIOR- Dec1•eto de 2 de janeiro de 1!l41 Faz público a denúnCia, pelo Brasil da Convenç.ão
par;.,. a Cl'iação em Paris, de um Instituto Internacional do Frio, firmada naquela capital, a 21 de
junho de .1920 . . . . . . ·'·.....................
6.669 -EXTERIOR- Decreto de 4 de janeiro de 1941 Declara extinto um cai·go excedente . . .. . . . . . . . .
6.670 - EXTERIOR - Decreto de 4 de janeiro de 1941 Declara extinto um cargo exced~nte ............. .1
6.671 - DeN'eto de 6 de janeiro de 1941 - Prorroga por
vinte IJ quatro (24) meses o prazo a que se refere
o .... n. I do art. 2.0 do decreto n. 5. 655 de 20 de
maio de. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta

de pagamrmto.
Decrf't.o de 6 de janeiro de 1911 - Concede à "1\fineráção Paulista Limitada" autorizaç.ão para funcionar como empresa de mineraoão . . . . . . . . . . . .

2.

Não for publicado ainda no Diádo Oficial por falta
de pagamento.
0.673- AGRICUI:TURA- Decreto de 7 de janeiro de 19/d
- Concede nutorizacão para funcionar ao Banco do
Comércio e Lavoura de Camocim (Sociedade CoopeI'af-iva de Responsabilidade Limitada), cbm sede
na cidade de Camociril, Estado' do Ceará . . . . . . . ..
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6.674 -AGRICULTURA- Decreto de 7 de janeiro de 1941
Concede à Citra ]'.'lina Limitada autorização para
funcionar como empresa de mineração . . . . . . . . .
6.675 -AGRICULTURA- Decreto de 8 de janeiro de 1941
- Concede autorização para runcionar à Coopera:tíva de ·Crédito Popular de Bom Retiro (Sociedade de Responsabilidade Limitada), com sede na
cidade de São' Paulo, Estado de São Paulo . . . . . .
6 .67tl - AGRICULTÚRA - Decreto de 8 de janeiro de 19ld
- Concede ~.utoriza~ão para funcionar ao Banco
Comercial e Agrícola de Minas· Gerais (Cooperativa
Central), com sede na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.677 -AGRICULTURA- Decreto de 8 de janeiro de 1941
- Conêede .autorização para funciomn· ao Banco
Regional" do Piauí (Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada), com sede em Teresina,
Estado do Piauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.678- AGRICULTURA- Decreto de 8 de janeiro de 191,1
- Extingue um cargo excedente na classe E, da
carreira de Auxiliar de Ensino, do Quadro único
do Ministério da Agricultura. _ . . . . . . . . . . . . . .
6.679 -AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 19/d
- Fica 6em efeito o decreto n. 6.085, de 14 de
agosto de 1940.............................. .
6.680- AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
- /mtoriza o cidadão brasileiro Orlando Rodrigues
Sete a pesquisar ouro no lugar denominado Bacão,
município de Itabirito. Estado ·de Minas Gerais. . .
13.~81 AGRICULTURA -Decreto de 9 de janeiro de 1941
-- Autoriza a senhora Olga Bruce Mallio Brandão
.a pesquisar cristal de rocha, mica, columbita e pedras coradas no município de Santa Maria de Suas. suí do Estado de Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.682- AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Christino a pesquisar mica no município de Governador Valadares do Estado de Minas Gerais . . . . ... .
6.683 - AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
- Autortza o cid3.dão brasileiro Raymundo Theophilo Silveira Gomes a pesquisar cassiterita, columbita, volframita •e .associados, no município de
Salinas, Estado de Mi.úas Gerais . . . . . . . . . . . . . . .
6.684 - AGHICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941'
- Autoriza o cidadão brasileiro Mario Cassetari a
·pesquisar calcáreo no município de P-araiba, Estado de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.685 -AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
· Autoriza a cidadã brasileira Concei!)ão Duque Failer Schmalz a pesquisar mica e associados no município 'de Peçanha, Estado de .Minas GeraiS ...... ·
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6.686 -AGRICULTURA.,...- Decreto de 9 de janeiro de 1941
;.._ Autoriza o cidadão brasileira Luiz Lisboti Braga
a pesquisar calcáreo, manganês e asSociados rio
município· de Ouro P1·eto- do Estado de Minas Gerais .......................... _...... ~.~~....
6. 687 -

t;.688 -

AGRICULTURA - Decreto ·de 9 de janeiro de 1941 ·
~ Autoriza o cidadão brasileiro Aicides Franeisco
Castro Junqneira a pesquisar mica e associados Do
município de Resplendor do Estado de Minas Gerais . . . . . ........................... : . . . . . . .
AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeira de 1941
- Extingue um carg·o excedente da classe G da
carreira de .Eseriturário do Quadro único ·do Minir;tério da Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGRICULTURA - Decreto de 9 de janeiro de 1941
- Rxtinguc um cargo excedente na classe G da
carrei-ra do Contínuo do Qua-dro único do Ministério da Agdeultura . . . . ............... _. . . . . .
·6.690 -FAZENDA - Decreto de 9 de janeira de 1941 Extingue cargo excedente . . ... ; .... , • , , .. , , , •
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111

6. 689 -

AGRICULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
- Suprime um cargo na classe A da carreira, extinta, de Estacionário, do Quadro único do Ministéi·io da Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.692 - AG!UCULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
-- Extingue um cargo excedente na classe E da
c-arreira. de Auxiliar de ensino do Quadro único do
Minist(Srio d::t Agrieultura .................... ,
6.693 - AGRTCULTURA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
- Extingue dois cargos ex~edentes no Quadro
único do -Ministério da Agricultura . . . . . . . . . . . . .
6.694 - AGRTCTJI:'l'URA- Decreto de 9 de janeiro de 1941
-- Extingue um cargo ·~xcedente na classe F da
carrei·ra de Datilógrafo do Quadro único -d-o lHinistéric da Agricullura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.695- FAZEXDA- Decreto de 9 de janeiro rle 1941 Extingue cargo excedente.......................
6.696- FAZENDA- Decreto de 10 de janeiro d;, 1941 Autoriza o cidadão alemão Ernesto Alberto
IBraechcr a comprar pedras preciosas............
6.697 - FAZENDA -Decreto de 10 de janeiro de 1941 .A_utoriza. o cidadão brasileiro Aristóteles Ferreira
da Costa _a comprar pe·dras preciosas............
6. 698 - FAZENDA - Decreto de 10 de janeiro à;, 1941 Autoriza o cidadão brasileiro José Alves Ferreira
a comprar. pedras ·preciosas .................. -. .
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6.691 -

6.699-' FAZENDA-' Decreto de 10 de janeiro de 1941 'Al..ltoriza o cidadão alemão Augusto Ziemer a cOmprar pedras preciosas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1L700- FAZENDA- Decreto de 13 de janeiro de 19H Autoriza· a firma J. R. Azeredo a comprar ped·ras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.701 - VIAÇAO - Decreto de 13 de janeiro de 19H -

Aprova projetos e .orçamento.s básicos, para
a
construção de uma garage no pátio da estação de
Praia Formosa - Cargas- - Linhas do Norte, d-e
6. 702 -

"T_he Leopoldina Raihvay Company, Limited" . . .
VIAÇÃO - DeCI·eto de 13 de janeiro de 19/d -

18

19

Aprova projeto e orçamento, para a construção de
uma estacão, c:tsa de residência para o Agente e
um desvio .para cruzamento de trens no quilômetro

409 +57 4,50, da Linha do

Centro, entre

as estações -de Teixeiras e Vaú-Assú, na "The
Leopoldina Railway Company, Limited"..........
6.703- VIAÇÃO -Decreto de 13 de janeiro de 1941 -

20

Declara extintos cargos excedentes. . . . . . . . . . . . . .

20

6. 704 -

EDUCAÇ;\0 - Decreto de 1! de janeiro de 19/d
- Extingue um cargo excedente da classe G,_ da
carreira de Médico Clínico, do Quadro I do Ministério da Educação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 705 - EDUGAÇ.'i.O - Decreto de 14 de janeiro de 191;1
- Suprime um cargo extinto do Quadro I do Ministério da Educação e Saude ...... ; ........ .-..
·6. 706 - EDUCAÇÃO - Decreto de H de janeiro de 1941
- Suprime u,m cargo extinto do Quadro I do Ministério da Educação e Saude . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 707 - EDUCAÇÃO - Decreto de 14 de janeiro de 19H
- 1Suprime um cargo extinto -do Quadro VII do i\'linistério ·da Educação e Sande..................
6.708 ~EDUCAÇÃO -Decreto de 14 de janeiro de 1941
- Suprime um cargo extinto do Qnadt'O I do Ministério da Educação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7()9- EDUCAÇÃO -Decreto de 14 d·e janeiro de 1941
--::- Suprime um cargo extinto do Quadro VII do Ministério da Educação e Saude ........... -. . . . . . . .
6.710- EDUCAÇÃO - Decreto de H de janeiro de 191;1
- .Suprime um cargo extinto do Quadro I do I'.Hnistério da Edu0ação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 7H - EDUCAÇÃO - Decreto de 14 de janeiro de 1941
- Suprime um cargo extinto do Quadro I do Mi. nistério da Educação e Saude . . . . . . . . . . . . . . . .
í. 712 - EXTERIOR - Decreto de 15 de janeiro de 1941
Promulga o Tratado para a solução pacífica
das controvérsias entre o Brasil e a Venezuela,
firmado em Caracas, a 30 de março de 19110......
6. 713 - AGRICULTURA - Decreto de 15 de janeiro de
1941 - Declara extinto ,um cargo excedente íla
. classe K d•a carreira ·de Engenheiro de. Minas, dO ·
Quadro único_ do Ministério da Agricultura ...... -
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6.714- AGRICULTURA -Decreto de 15· de janeiro de
1941 - Prorroga por cento e oitenta (180) dias
o prazo ;1. que se refere o n. I do -art. 2.0 do de~
ereto n. 4.335 de 5 de julho de 19.39...........
6.715 :._VIAÇÃO - Decreto de 15 de janeiro de 1941 Aprova:- projeto e orçamento, .para ampliação das
oficinas de João Neiva, da Companhia Brasileira
de Mineração e Siderurgia S. A... . ... . . . . . . . . . .
6.716- AGRICULTURA - Decreto de 15 de janeiro de
1941 - Concede à "Mineração Dom Bosco Limitada" autorização para funcionar como empresa de
mineração. . , . . . .. .. .. . .. .. . ... . . . • . . . . . . . . . .
6. 717 -Decreto de 15 de janeiro de 1941 ~ Outórga à
Prefeitura Municipal de Prata Estado do Rio
Grande do Sul, -concessão para legalizar o aproveitamento de energia hidráulica de uma queda
dágua no Rio da Prata, Thhmicípio de Prata, naqqele Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nã.o foi publicado ainda no Diário Ojidal por
falta de pagamento.
6. 718 -AGRICULTURA - Decreto de 15 de janeiro de
19!d - Autoriza a firma D'Andretta & Comp. Limita,da a pesquisar calcáreo em terrenos situados
no Município de Hapeva do Est-ado de São Paulo.
6.719- AGRICULTURA - Decreto de 15 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro João Pereirade Mello a pesquisar minério de ferro e associad·o·s
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.720- AGRICULTURA Decreto de 15 de janeiro de
-1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Ivo de 1\'lagalhães a pesquisar carvão ·mineral no Município
de São Jerônimo~ Estado do Rio Grande do Sul.
6.721 - AGRICULTUI\A Decreto de 15 de janeiro d·e
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro João Baptista de Freitas Junior a pesquisar ouro no município de Pitanguí, Estado de Minas Gerais ...·. .
6. 722 - AGRICULTURA - Decreto de 15 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Dias
Agibert a pesquisar manganês e a·ssociados no Município de lporanga, Estado de São Paulo........
6. 723 - AGRICULTURA .:___ Decreto de 15 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Ivo de Ma-galhães a pesquisar carvão mineral no município
de Bagé, Estado do Rio Grande do Rui . . . . . . . . . .
ô.724- Dec!'eto de 16 de janeiro de·. 19ld - Autoriza o
cid·a·dão brasileiro Aberaldo Ribeiro dos Santos a
comprar pedras .preciosas ... ;....................
Nào foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por·
falta de pagamentó.
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; . 725 -

AGRICULTURA - Decreto de 16 de janeiro de
1941 - Prorroga o ·prazo a que se refere o n. I
do art. 2. 0 do decreto n. 5.749, de 3 de junho de
1940. . . . .. .... .. .... .... .... ....... .... ....
i. 726 -AGRICULTURA Decreto de 16 de janeiro de
194,1 - Prorroga. o prazo a que se· refere o n. I
do art. 2.0 do decreto n. 2.059 de 5 de marco de
1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L 727 - EDU CAÇAO - Decreto de 17 de janeiro de 1941
.- Suprime 6 cargos extintos do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saude......
i. 728 - EDUCAÇÃO - Decreto de n de janeiro de 1941
- ~xtmgue '10 .cargos exceaenteS da classe .c, da
carreira de · Servente do Quadro I do .Ministério
da Educação e Saude .................. ·. . . . . . • . .
6. 729 - EDUCAÇÃO - Decreto de 17 de janeiro de 19/ü
- Suprime 1 ·Cargo exLinto do Quadro I do Ministério da Educação e Saude ................ ; .
6.730- FAZENDA- Decreto-lei de 17 de janeiro de 1941
- Suprime cargo extinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.731 -FAZENDA- Decreto ele 17 de janeiro de 1941Extingue cargo excedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. 732 - FAZENDA - Decreto de 18 de janeiro de 1941 Aprova o aditamento, firmado em 14 de janeiro doe
1941, ao contrato ·de 5 de janeiro de 1939, entre a
União Federal e o Banco do Brasil ........ -. . . . . . . .
G. 733 - VIAÇÃO - Decreto ele 18 de janeiro de 1941 Autoriza a Rede iHineira de Viação a adquirir 4
aparelhos receptores rádio-telcgTái'icos. . . . . . . . . . .
6. 734 - AGRICULTURA Decreto de 21 de janeiro de
1941 - Aprova o Regulamento a que obedecerão
as expedições arlíslicas e científicas no Brasil. . . .
6. 735 - AGRICULTUHA Decreto ·de 21 de janeiro de
19-H - Aprova o Regimento do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e· Científicas no
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
6. 736 - TRABALHO - Decreto de 22 de janeiro de 1941
- Aprov·a o Regimento do Departamento de Administração d·o Ministério do 'l'rabalho, Indústria
e Comércio. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . .
6. 737 - EXTF.lUOR -· Decreto de 22 de janeiro de 1941
- Aprova a tabeh de gratificação, a. título de representação, de que trata o deci'eto-lei n. 791, de
14 dP: ontnbro de 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. i38 - AGRICULTURA - Decreto de 22 de janeiro de
1941 - Dispõe sobre suprimentos de energia elétrica no município de Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro. . . . ........ ·.............. ~ . . . . . .
6. 739 ~ AG!UCULTURA Decreto de 22 de janeiro de
19ld - Prorroga por noventa (90) dias o prazo a
que se refere o art. 4. 0 do decreto n. 5·. 701, de
23 de maio de 1940 ............ , .......... :;..
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6. 740 -

AGRICULTURA Decreto de 23 de janeiro de
1941 Concede :\ Sociedade Importadora E'- Ex-

l)Ol'tadora Limitada autorização para funcionar'
,como empresa de- mineração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 741 -

Socied:tde Anônima autorização para funcionar
como empresa ele mineração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 742 -

87

AGRICULTURA Dec1·eto de 23 de janeiro de
1.941 - Autoriza o cidadão brasileiro José Maria

Lopes Canç:ado a pesquisar cristal de rocha ·no
lugar denominado Serra do Rio do Pei-xe, Município de Pequí, Estado de Minas Gerais ....... ; . .
6. 743 -

87

AGRICULTURA -Decreto de 23 de janeiro de
1941 - Concede à- Sociedade Câ.rbonífera Prospera

88

AGRICULTURA Decreto de 23 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Firmino Ba-

tista Pereira a ·vesquisar mica e associados no
lugar Ribeirão São Domingos, município de .Governador Valadares, Estado de ThHnas Gerais. . . . .
6.744- 'AGRIGULTCRA -

89

Decreto de 23 de janeiro de

194"1 Ant.oriza a Senhora ·Annita Piau Horta,
brasileira, a pesquisar· pedras preciosas e semipreciOsas no município àe Conquista d·o Estado da

6. 71>5

Baia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA Decreto de 23 de janeiro de
19/d - Autoriza o cidadã.o brasileiro Espercndeus

GornP.s Pereira a pesquisar caolim, mica. e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado do l\1.inas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O. 716 -EDU CAÇAO - Dcereto de 23 de janeiro de 1941
- Atwova o regirnento do !\Inseu Nacional . . . . . .
G. 7 47 - AGRICULTURA -- Deereto de 23 de janeiro de
1941 Autoriza as sociedades anônimas, Companhia Luz e Forca Santa Cruz e Empresa José
Giorgi ele Eletricidade do Vale Paranapanema, a
construir uma linha de transmissão para inLerligação do suas usinas nos termos dos decreto-lei
n. 2.059, ele 5 de marr:o d·e 19-W................
6. 7 48 - AGHICULTUHA Decreto ele 24 -de janeiro de
iS)-11 - Ontorga it Cia. )iiqucl -·r1o Brasil, S. A .•
para uso exclusivo, concessão de ap1·oveifamento
progressivo de energia hidráulica nos rios "Preto"
e "Grande" . . . . . . . . . . . , ................ ~....
6. 749 -

EXTERIOR -- Decreto de 25 de janeiro de 1941

6. 750 -

Suprime o Consulado honorário em Caicna,
Guiana Francesa.. . . .............. ."..........
EXTERIOR - Decreto de~ 25 ·d·e janeiro de 1941
Cria o Consulado de ca;·rcira e;m Caiena,
Guiana Francesa. . · .

6.751- VIAÇÃO -
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98

99

101

102

Decreto de 25 de janeiro de 1941 -

Suprime cargos excedentes ............. ; .. , . . . .
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6. 752- VIAÇÃO - Decreto de 27 de janeiro de 1941 Aprova pr·ojeto e orçamento, na importância total
de 1!.397 :898SO, para a construção do porto de Cananéia, no Estac<o de São Paulo.................
6.753- TRABALHO -Decreto de 27 de janeiro de 1941
- Expede o· Regulamento do Serviço de Alimentação da Previdência Social . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
6.754- VIAÇ.~O - Decreto de 28 de janeiro de 1941 Aprova projetos e orçamentos para execução de
várias obras relativas ao abastecimento de água
nas est:.tç.ões de Miranda de Azevedo e de- Assis, na
Estrada de. Ferro Sor·ocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 755- VIAÇÃO - Decreto de 28 de janeiro de 1941 Aprova .projeto e orçamento, .para a construção de
uma casa de moradia para o -mestre de linha, em
São Gabriel, km. 190, da linha de Cacequí a Rio
Grande, da Red.., de Viação Férrea Federal do Rio
Grande do Sul. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .
6.756- VIAÇÃO - Decreto de 28 de janeiro de 1941 Aprova projeto e orçamento, para construção do
segundo trecho de 20 quilômetros da variante de
São J'oão-Porto União, na linha de Itararé-Rio nruguai, da Rede de Viação Paraná-Santa Gata ri na..
6. 757 - GUERRA - Decreto de 29 de janeiro de 1941 Aprova o Hegn!amcnto para a Diretoria do Material Bélico do Exél"cito .
.................
6.758- EXTERIOR - Decreto de 29 de janeiro de 1941
.- Faz p'ública a rat.i.fjcação, por parLc do Governo
da Conferência Su-iça, da Convenção relativa ao
emprego das mulheres nos trabalhos subterràneQs
nas minas d·e todas as catcgot'ias, firmada em Genebra, a 18 de julho de 1935...................
6. 759 -EXTERIOR - Decreto de 29 de janeiro de 19/d
- Promulga o Convênio de Interdtmbio Cultural
enhe o Brasil e a Bolívia, firmado no Rio de Janeiro a 23 de junho de 1939 ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
6. 760
AGRICULTURA - Decreto de 29 de· janeiro de
19/d - Retifica o decreto n. G. 444. de 31 d·e
outubro de 19/tO, que autoriza a Companhia Ciment.<~ Por~land Itaú a funcionar como empresa
de mmeraçao. . . . ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 761 -AGRICULTURA Decreto de 29 de janeiro de
1941 Ontorga concessão à "Companhia Força
e Luz do Inhapim", para legalizar o aproveitamento hidro-elétrico que explora no Rio ·Caratinga,
comarca do mesmo nome, distrito e município do
lnhapim, no Estado ·de Minas Gerais. . . . . . . . . . . .
6. 762- AGRICULTURA Decreto d·e 30 de janeiro de
1941 - Concede à ''Mineração Sanga Negra Limitada": auto~rização para funcionar como empresa
. de mmeraçao . . . . ·............................
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6. 763 -

AGRICULTURA Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
José de Menezes Júnior a pesquisar cristal de Tocha do Município de Bocaiuva, do- Estado de Minas
Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 764 - AGRICULTURA - Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Autoriza ü -cidadão Alberto Pereira Pinto
a pesquisar galena, barita e associa-dos no município de També, Estado de Pernambuco........
6. 765 - AGRICULTURA Decreto de 30 d-e janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Edmundo de
Castro Lopes a pesquisar manganês e associados no
município de Diamantina, Estado de l\Iinas Gerais
6. 766- AGRICULTURA Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Autoriza a Empresa de Mineração S. A.
Fábrica Votorantim a pesquisar -calcáreo no imovel
"São José", situado na "Praia da Conceição", município de Paulista, Estado de Pernambuco......
AGRICULTURA - Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Suprime um cargo na .classe A da carreira extinta de Estacionário do Quadro único do
Ministério d·a Agricultura.........................
6. 768 -AGRICULTURA - Decreto de 30 de janeiro de
1941 - -Suprime um cargo na classe A -da carreira extinta de Estacionário do Quadro únic'o do
Ministério da Agricultura ... ·....................
6. 769 - AGRICULTURA Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Extingue" um cargo excedente na classe F
ela carreira de Datilógrafo do Quadro únioo do
Ministério da Agricultura .................. '--.....

142

143

144

145

6. 767 -

AGRICULTURA - Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Suprime um cargo na classe A da carreira extinta de Estacionário do Quadro único do
M~nistério da Agricultura.......................
6. 771 - JUSTIÇA - Decreto de 30 de janeiro de 1941 Suprime cargo cxUnto..........................
6.772- EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Extmgue 1 eargo excedente da classe B, da
carreira de Servente, do Quadro VII, do Ministério da Educação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 773 -EDUCAÇÃO -.Decreto de 30 de janeiro de 194'1
- Suprime 3 cargos extintop do Quadro I, do
Ministério d·a Educação -e Saude................
6. 774 -EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Suprime 2 cargos extintos ·do Quadro I, do
Ministério da Educação e Saude................
6.775 -EDUCAÇÃO -- Decreto de 30 de janeiro de 1941
-_Extingue 2 ·cargos excedentes da classe I<, da
carrreira d·e Técnico de Educação, do Quadro L do
Ministério -da Educarão e Saude. . . . . . . . . . . . . . . .
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6. 776 -EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Exti:hgue 3 cargos excedentes da class_e . C, ~a
carreira de Servente, do Quadro I, do Mtmstérw
da Educaç-ão e Saude . . ·............. ··.. . . . . . .
6. 777 - EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Extingue 1 cargo excedente da .classe G! _da
carreira de Ahnoxarife do Quadro I, do Th-flmstério da Educação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.778
EDUCAÇX.O - Decreto d·e 30 de janeiro de 1941
_ Süprime um cargo extinto, do Quadro I, do
Ministério de Educação e Sa~tde ......, ....... ·....
6. 779 - EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
Suprime um cargo extinto, do Quadro I, do
Ministério da Educação e Saude ............... -. .
6. 780
EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- EXtingue um ,;argo cxcederite da. classe G, da
carreira de Farmacêutico, do Quadro I, do MiIüstério da Educaçã'O ,e Saude . . ...... -...... . .
6. 781 - EDUC,\ÇÃO -· Decreto de ao de janeiro de 1941
- Suprime 1 cargo extinto do Quadro Suplementar (III) do l\Unistério d::t. Educação. e Saude.....
G. 782 - EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Suprime 1 cargo extinto do Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde ............·. . . . . . .
6. 783
EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1941
- Suprime 1 cargo extinto do Quadro I, do ~linisLério da Educação e Saude .... ·.·.............
6. 784 - AGRICULTURA - Decreto d-e 30 de janeiro de
HlH - Autoriza a Empresa de Mineração S. A.
Fábrica Votárantim a pesquisar· calcáreo no munidpio de Iguarassú, Estado de Pernambuco . . . . .
G. 785 - AGRICULTU!lA Decret.o de 30 de janeird de
1941 - Autoriza a Empresa de Mineração .S. A.
Fábrica Votorantim a pesquisar calcárco no irnovel
"Gongassarí", município de fguarassú, Estado de
Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 786 - AGHICULTURA - Decreto de 30 de janeiro de
1941 - Autoriza a Empresa de Mineração S. A.
1Fábrica Vot.orantim a pesquisar calcáreo, no município de Paulista, EstadD de Pernambuco. . . . . .
G. 787 - JUSTIÇA - Decreto de 30 de janeiro de 1941 Dispõe sobre honras devidas a Ministro do Supremo 'reib~mal Federal........................
6. 788 - EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de !041
- Conyoca à 1.a Conferência Nacional ·de Educação e a 1.a Conferência Na.'3ional de Saude · e dá
outras providências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.789- GUERRA- Decreto de 31 de janeiro de-1941 Aproya o RegulamentO para a Diretoi'ia de MotoA-lecanizaç,ão. . · . . ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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'6.790- JU!3TIÇA- Decreto de 31 de janeiro de 194.1 Aprova o Regulamento para provimento· de cargos
no Serviço de Saude do Corpo -de /Bombeiros d'O
DistriLo Federal. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 791 - AGI\! CULTURA - Decreto de 31 ele janeiro de
1941 - Autoriza Mineração Camapuan Lida. a
pesquisar manganês e associados, no município de
Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 792 - AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro João Napoleão
-de Andrade a pesquisar_ quartzo hiatino no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.. . . .
6. 793 - AGRICUL'l'UllA - Decreto de 31 de janeiro de
1941 - Autoriza o .cidadão brasileiro Hermenegildo
Martini a pesquisar cobl'e e ·:tssociados no município d·e Brumado, do J~stado da Baía ........ _. . .
-6.794 - AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Monsenhor
Francisco Antônio Bastos a pesquisar manganês e
cromo na .comarca e município de Jacobina, Estado ela Baía ........................... :. . . . . .
u. 795 - AGB.ICUL'l'URA - Decreto de 31 de janeiro de
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Ãlvaro
Mendes de· Oliveira ··Castro a pesquisar calcáreo
no município d·e Valença, Es-tado do Rio de Janeiro. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.796- AGRICUL'l'UI\A - Decreto de 31 de janeiro de
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Ludgero
Ga.rcia a fazer a lavra da jazida de ·água mineral
denominada "São Geraldo", na- cidade de Fortaleza. Estado do Ceará
. . ....................
6.797- FAZENDA -Decreto de 3'1 de janeiro de 194'1 Revog-a o decreto n., 5. 780, de .7 de junho de 1940
11.798 - FAZENDA - Decreto de 31 de janeiro de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Francisco d-e
Amo rim a :comprar pedras preciosas. . . . . . . . . . . .
~. 799 GUERRA - Decreto de 31 de janeiro de 1941 Aprova a alteração do .Regulamento para os Centros de Preparação dos Oficiais da Reserva. . . . . . •
6.800- VIAÇÃO Decreto de 1 de fevereiro de 1941
Aprova projeto e orçamento básico para a
construção de "uma passagem superior e obras -conexas", na Estação de Caxias, linha Norte, d·e "Tlle~eopoldina Railway Company, Limited".. . . . . . . . .
6.801 ...:._ VIAÇÃO Decreto de 1 de fevereiro de 1941
- Declara a -caducidade, por desistência, da concessão da Rádio Sociedade Sorocaba.............
6.802 -VIAÇÃO Decreto d·e 1 de fevereiro de 19/d
- Aprova· plantas e orçamentos para a construção
da Estação de Corumbá, na Estrada de· Ferro Corumbá-Santa Cruz, a cargo da Comi-ssão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana. . . . . : . . . . . . . .
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175
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177
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178
179
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6.803- AGRICUL'rURA - Decreto de 3 de fevereiro de
1941- Altera o decreto n. 6.294, de 18 de setembro de 1940, que dispõe sobre a lotação das repartições do Ministério da Agricultura . . . . . . . . . . . .
6.804- AGRICULTURA - Decreto de 3 de fevereiro de
1941 - Autoriza a Companhia Prada de Eletricidade S. A. a elevar a barragem existente no rio
Pitanguí, no lugar denominado Sumidouro, entre
os municípios de Ponta Grossa e Castro, Estado
do Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 .8ü-5
JUSTIÇA - Decreto de 4 d<> fevereiro de 1941
- Suprime cargo extinto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.806 -EDUCAÇÃO - Decreto de 4 de fevereiro de 1941
- Suprime oito cargos extintos do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e .Saude......
6. 807 - AGRICULTURA·- Decreto de 5 de fevereiro de
19/.d - Autoriza o cidadão brasileiro Xisto Campos Cald-eira a pesquisar mica e associados, no
município de Itamarandiba, Estado de Minas Gerais. . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .
6.808 - AGRICULTURA ~ Decreto de 5 de fevereiro de
1941 - AUtoriza o cidadão brasileiro Agenor de
Alvarenga Mafra a pesquisar minérios de manganês-, no município e comárca de Ouro Pr-eto, Estado de Minas Gerais . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . .
6.809- AGRICULTURA ~ Decreto de 5 de fevereiro de
19/.d - Autoriza o cidadão brasileiro Edmundo
de Castro Lopes a pesquisar ferro e associados no
município de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais. . . . ............... ·....................
6.810 - AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro d<>
1941 - Autoriza a Companhia Carbonífera .Caçapava S. A. a pesquisar jazida de linhito no município e comarca de Caçapava, Estado de São_
Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . :. .. . . .. . . .. . . .. . . . . .
6. 811 - AGRICULTUHA - Decreto de 5 de fevereiro de
1941 - Autoriz:t o cidadão brasileiro Iron da Rocha Lima a pesquiSar cromila no município -de
Pouso Alto, Estado de Goiaz . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 812 - AG!UCULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
194-1 - Autoriza o cidadão brasileiro Heretiano
Zenaide a pesquisar minérios de estanho no município de Joaz.eiro, Estadv da Paraiba do Norte . .
6. 813 - AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
HlH Autoriza o cidad-ão brasileiro José Ferreira de Azarnbuja a pesquisar ouro e associados
em terrenos situados no município de S. Gonçalo
do Sapucaí, Estado de Minas Gerais..............
6.814 - AGRICULTUHA - Decreto de 5 de fevereiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro AlbertO Quatrini Bianchi a pesquisar ouro, pirita e seus associad'os no município de Ouro Preto, Estado de
Minas Gêrais . . . . . . . ; ........ .'-..............
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6.815 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
1941 Autoriza o 'cidadão brasileiro Joaquim
Gusmão de Sales a pesquisar mica e associados
no município de Conquista, do ~tado da Baía...
6.8!6 - AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro d<J
1941 Autoriza o cidadão brasileiro· Felix de
Albuquerque Guerra a pesquisar talco e associados
no município de Carandaí, Estado .de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.817 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
1941 - Concede à "Companhia Carbonífera Novo
Horizonte Limitada" autorizaç.ão para funcionar
como empresa de mineração._...................
6.818 -AGRICULTURA - Decreto de 5· de fevereiro de
1941 -- Concede autorização para funcionar à Cooperativa de Crédito Banco Central (Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade Limitada) .com sede na cida1de de João Pessoa, Estado da Para~ba..
6.819 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
194-1 - Extingue dois c'argos excedentes da Classe
E da carreira de Observador Meteo:c..ológico do
Quadro único do Ministério da Agricultura......
6.820 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro d<J
1941 - Extingue um cargo excedente da clà:sse
J da carreira d-e Agrônomo Cafeicultor do Quadro
único do Ministério da Agricultura..............
6.621 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de
1941 ..:_ Autoriza a Sociedade Industrial de SubProdutos Animais, Limitada, a utilizar as águas do
rio Quebrachinho, situado no muni"cípio -de Bagé,
Estado. do Rio Grande do Sul..................
6.822 - FAZENDA - Decreto de 6 de fevereiro de 1941
- Extingue cargo excedente....................
6.823- VIAÇÃO - Decreto d·e 7 de fevereiro de 1941 Dispõe sobre a redistribuicão nominal dos funcionários do Quadro I do Ministério da Viaç;.ão e.
Obr~s Públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.824 - AGRICULTU!tA - Decreto de 7 de fevereiro de
1941 - Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação das fibras
conhecidas sob a denominação de "Paco-Paco",
vis&ndo :! sua padronização ............ , . . . . . .
6.825 - AGltiCGLTültA - Decreto de 7 de fevereiro de
1941 - Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e- fiscalização da exportação das fibras
conhecidas sob a denominação de "Juta Indiana
Cultivada no .Brasil", vis:1ndo a sua padrOnização.
6.826 - AGltiCULTURA - Decreto de 7 de fevereiro de
1941 -Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportaçã.o das fibras
conhecidas sob a denominação -de "Guaxima ", visando a sua padronização ............. _....... :. .
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234

237

240
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AGRICULTURA - Decreto de 7 de fevereiro de
1941 - Aprova as especificações e ta_?elas p~ra a
classificação e fiscalização da.·exportaçao das fibras
conhecidas sob a denominação de "Papoula de São
Francisco", visando a sua padronização..........
G.828 _FAZENDA - Decreto de 7 de fevereiro de 1941
_ ExLingue carg·o excedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.829 _ ~F.AZEl\IDA - Decreto de 7 de fevereiro de 19H
_ Extmgue cargo excedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ü. 830 - ·.FAZENDA Decreto de 7 de fevereiro de 1941
- Extingue cargos excedentes... . . . . . . . . . . . . . . .
6.831 - FAZENDA - Decreto de 7 de fevereiro de 19I.d
Extingue cargo excedente...................
6.832- FAZENDA - Decreto de 7 ·de fevereiro de 1941
Extingue cargo excedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0:833 - VIAÇ.lO - Decreto de 10 de fevereiro de 1941 Aprova a planta referente à ligação da estação
MaríLima com o pátio da estação terminal do
Cais do Porto do Rio de Janeü·o................
6.834 -VIAÇÃO - Decreto de 10 de feveriro de 1941 Aprova projeto e orçamento, para modificacão da
linha do km. 895 e construcão de drenas e um
b~eiry no km. 894 + 27 4, da Rede Nfineira de
Vmçao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.835- VIAÇÃO - Decreto de 10 de fevereiro de 1941 Aprova .projeto .e orcamento para a trans-formação
de 100 vagões plataforma, de 28 toneladHs, em
vagões gaiola, nas oficinas da Rede de Viação Férrea .Federal do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . .
6.836 -VIAÇÃO~ Decreto de !O de fevereiro de !941 Declara extintos cargos excedentes .......... ·....

6. 827 -

.FAZENDA - Decreto de 10 d·e fevereiro de 1941
- Extingue cargos excedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.838- .FAZENDA -Decreto de 10 de fevereiro de 1941
- Extingue cargo excedente .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.839 -.FAZENDA - Dect·eto de 10 ile fevereiro de 194-J
- Extingue -cargo excedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.840 ~.FAZENDA- Decreto de 10 de fevereiro de 1941
- Suprime cargos extintos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.84! - .FAZENDA- Decreto de 10 de fevereiro de 1941
Suprime cargo extinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.81>2 - GUERRA- Decreto de 11 de fevereiro de 1941 Transfere a sede do 2.0 Grupo de Ártilhuria Antiaérea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.843 -AGRICULTURA- Decreto de 12 de fevereiro de
1941 - Concede à ''Mineradora Paulista Limitada"
autorização para funcionar como empresa de mineração. . .........·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 12 dê fevereiro de·
1941 - Outorga Concessão ao Governo do Estado de
Minas Gerais para aproveitamento progressivo de
um trech-o do rio Pará, entre os municípios de
Divinópolis e Pará de Minas, no_ Estado de Minas
Gerai•. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.845 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941 - Renova, pelo prazo de dois (2) anos, a autorização ~onferida pelo decreto n. 1.218, de 7 de
junho de 1938, do Governo do Estado de Minas
Gerais, ao 'Cidadão brasileiro Antonio Pereira ·Pinto.
6.846 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941 - Autoriza a Sociedade Anônima Mineração cte
Amianto a pesquisar amianto no municícipio de Jequié, Estado da Baía. : .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .
6.847 - AGRICULTURA- Decreto de 12 de fevereiro de
1941 - Autoriza o· cidadão brasileiro Odilon Hortêncio de Messias a pesquisar cristal de rocha,
rilica e associado-s, no município de Afonso Cláudio,
Estado do Espírito Santo .................... , . ..
6.848 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941 Autoriza o cidadão brat:íileiro Laeerda
Braga a pesquisar manganês no municipio de Brusque dG Estado de Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . .
6.849 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941- Autoriza o cidadão brasileiro.Manuel Inácio
Cavalcanti de Albuquerque a pesquisar manganês no
município de Ouro Preto, Estado de Minàs. . . . . . . .
6.850 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Léo Alphonse
Gillot a .pesqui-sar turmalina e associados no müni- ·
-cípio de Arassuaí, Estado de Minas Gerais. . . . . .
6.851 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Bezerra Santiago a pesquisar minério de ferro, no mu""
nicipio de Betim, Estado de Minas Gerais..... . . . .
6.852 - AGRICULTURA - De~reto de 12 de fevereiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Jo-sé Leandro
de Paula Rodrigues a pesquisar talco e as-sociados
no município de Ouro Preto do Estado de Minas
Gerais. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .
6.853 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
194.1 - Autoriza o cidadão· -brasileiro Antonio Lacerda Braga a pesquisar manganês, no município
de Campo Largo) Estado do .Paraná. . . . . . . . . . . . . .
6.854 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de fevereiro de
1941- Autoriza o cidadão bra-sileiro Ornar ó Grady
a pesquisar manganês no município de Guarani, Estado do Ceará..................................
6.855 -AGRICULTURA- Decreto de 12 de fevereiro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Ornar ó Grady
a pesquisar· grafite no município de Guaraní, Estado
do_ Ceará. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..
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6.856 -

AGRICULTURA -Decreto de -t2 de fevereiro de·
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Alexandrino· de Carvalho a pesquisar minério de p·rata e
associad.os no muni-cípio· de Januária, Estado de
Minas ·Gerais ................................ :.
6.857 -AGRICULTURA ·.c_ ·Decreto de ·12 ·de· fevereiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Ar-mando de·
Castro a pes·quisar manganês e associados nos municípios de Congonhas do Campo e Itabiritó, Estado
de .Minas -Gerais : . ...................... ·..... .
6:858- FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941Suprime cargos extintos ......................... ·
6. 859 - FAZENDA - Decreto de 11! de fevereiro de 19/d .
Suprime cargos extintos .... ~ .................. .
.6. 860 - FAZENDA - Decreto de 14 de fevereiro de 1941 Suprime cargo extinto .......................... .
6.861 -FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941Suprime cargo extinto ......................... .
6.862- FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941 ~
·
Suprime cargo extinto .......................... ·
6.863 -FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941 Suprime -carg:os extintos . . .................. .
6.864 - FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro ·de 1941 Supr-ime -cargo extinto . . .................... .
6.&<i5 -FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941Suprime ·cargo extinto ......................... .
2.866 -FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941Suprime cargo extinto ..................._...... .
2.867 - FAZENDA~ Decreto de 14 de fevereiro de 1941 - ·
Suprime cargo extinto ................... .- .. -. .. .
6.868- FAZENDA- Decreto de 14 de fevereiro de 1941 Suprime -cargo extinto ......................... .
6.869 -VIAÇÃO -Decreto de 17 de fevereiro de 1941 Aprova projeto e orçamento, para a -instalação de um
jogo de iluminação elétrica, em uma composição suburnada, de "The Leopoldina Railway Compan~{,
Limited". . .................................. .
6.870- VIAÇÃO- Decreto de 17 de fevereiro .cte 1941 Aprova projeto e o-rçamento, relativos aos melhoi'amentos na estação de Saude, de The Leopoldina Railway Company Limited ... -. .................... .
6.871 -VIAÇÃO - Decreto de 17 de fevereiro de 1941 Autoriza a Manáus Harbour Limited a adquirir duas
chata'S para ·os serviços do porto de Manáus ..... .
6.872- Decreto de 17 de fevereiro de 1941 "'--Aprova projetos e orçamentos das obras executadas com a cobertura de 3' pátios no. porto de Po.rto Alegre de concessão ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. .
Nãq foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento.
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268
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6. 873 -

VIAÇÃO - Decreto de 17 de fevereiro de 1941 Aprova projeto e orçamento,. para a constrUção de
um muro de concreto armado, e cerca de arame farpado para o fechamento do pátio da· Oficina cte· Divinópolis, da Rede Mineira de Viação . . . . . . . . . . ...
6.874 -Decreto de 17 de fevereiro de 194-l ' - APl•ova projeto e orçamento, para· a instalação de uma balallça
para pesar vagões, no pDl'to de Paranaguá, -de que é
concessionário o Estado do Paraná.;;: .. ;.:.....

6.875 -

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento.
Decreto de !7 de fevereiro de !941 -Aprova projeto e orçamento para a .construção de uma .casa
-destinada a dormitório -de pessoal dos trens, na
"The fueat Western of Brazi! Railway Company,
Limited". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagament<>.
6.876 -VIAÇÃO - Decreto de 17 de fevereiro de !94! Aprova p-rojeto e or·çamento, para a construção
de uma ponte em concreto armado no ·Passo do
Rocha, trecho de S. Sebastião-D. Pedrito, a cargo
do 1.o Batalhão Ferroviário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.877- EDUCAÇÃO- Decreto de 18 de fevereiro de 1941
- Extingue 1 cargo excedente da classe G, da carreira de Datilógrafo do Quadro I, do Ministério da
Educação e Saude ........... , . . . . . . . . . . . . . . . .
6.878 -Decreto de 18 de feve.reiro de 194! - Autoriza o
cidadão brasileiro Alberto Henrique Bougleux a
.oomprar pe-dras pr'tlciosas .... , ........... _.......

6.879

6.880

6.881

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por
falta de pagamento.
- EDUCAç.:w- Decreto de 18 de fevereiro de 1941
- Extingue 3 cargos excedentes da classe L, da .carreira de Biologista do Quadro I, do -Ministério da
Educaçãe> e Sau-de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-AGRICULTURA - Decreto de 19 de fevereiro de
1941 - Outorga à Refinadora Paulista S. A. concessão para aproveitamento da energia hidráulica
de um _desnível existente .no rio Qhibarro, .no. bunicípio de Araraquafa, Estado -de São yau'lo.. . .
-AGRICULTURA - Decreto de 19 de fevereiro de
1941 - Transfere a .sede do Aprendizado Agrícola
"João Coimbra", da Superintendência do Ensino
Agrícola e Seterinário . .
- AGRICULTURA - Decreto de 19 de fevereiro de
!941- Cria a Colônia Agrícola Nacional de Goiaz.
o •••••••••• o • •

6.882

• • •

• • • •
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274
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275

275
276

276

276

279
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6.883

-.AGRICULTURA~

Decreto de 20· de fevereiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Brito
Maciel a pesquisar diamante-s. e associ"ados no município de A..raguaia, Estado de Mato Grosso......
6.884 -.AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 - Autoriza o ·cidadão brasileiro Antonio
Acioli Meireles a .. pesquisar ouro e ·ôutros m~?tais
nobres no município de Porto de Moz, Estado do
Pará. . .. .. .. ...... ............ .. .. .. .. .. .. ...
IJ. 885 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Lino
de Souza Mata a pesquisar ·manganês e a-ssociados
no município de Alvinópolis, do Estado de Minas
Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
6. 886 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 - Autoriza a Empresa de Mineração "Castro
Lopes & Tibiriçá" a pesquisar manganês e associados
n o município de Entre Rios, Estado de Minas
Gerais. . .... .... .. ........ .... ........ .... ...
6.887 -AGRICULTURA- Decreto de 2Q, de fevereim de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Reginaldo José
Soares a pesquisar água mineral no município de
Teresópolis do Estado do Rio de Janeiro... . . . . . . .
6.888- AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 -.Concede à "Pan-Misil Limitada'1 autorização
para funcionar como empresa de mineração. . . . . .
6. 889 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 - Extingue um cargo excedente na -classe J da
carreira de Agronómo, Fruticultor, do Quadro único
do Ministério da Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.890 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 - Suprime um cargo na classe A, da carreira
extinta, de Estacionário, do Quadro único, do !\Ji..
nistério da Agricultura. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . ..
6.891 -AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro de
1941 -Extingue um cargo excedente na -classe J, da
carreira de Zootecnista, do Quadro único do Ministério da Agricultura. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
~. 892 AGRICULTURA - Decreto de 20 de fevereiro· de
19/d -Suprime um cargo na classe A, da üarreira
extinta, de Estacionário do Quadro único, do MiniStério da Agricultura .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
6.893 -FAZENDA - Decreto de 20 de março de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro José Gomes da Silva, a
comprar pedras preciosas ....................... ·.
6. 894 - FAZENDA ~ Decreto de 21 de fevereiro de I 94 I
- - Autoriza o -cidadão suiço August Probst a -com·pra.r pedra.g preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.895 - FAZENDA - Decreto de 21 de fevereko de 1941
- Extingue cargo excedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.896 - FAZENDA- Decreto de 21 de fevereiro de 1941 Suprime cargo extinto............................
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281

282·

283

284
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287
287
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FAZENDA- Décreto de 21 de fevereiro de 1941 ~·
Suprime cargo extinto ...... , ............ ,. . . . . . .
6.898- FAZENDA- Decreto de 21 de fevereiro de 1941 ~
Extingo cargo excedente . . .......... ~ .. -......
6.899 -AGRICULTURA - Decreto de 21 de fevereiro de
1941 - Autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a pesquisar manganês no muni.cípio de_
Corumbá do Estado de Mato Grosso..............
6.900- AGRICULTURA - Decreto de 21 de fevereiro de
1941 - Autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a pesquisar manganês no município de Corumbá do Estado de Mato Grosso. . . . . . . . . . . . . . . .
6.9()1 -.AGRICULTURA - Decreto de 21 de fevereiro de
1941 - Autoriza o Governo do Estado de Mato
!Grosso a pesquisar manganês no muni-cípio de -Corumbá do Estado de Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . .
6.902- AGRICULTURA -Decreto de 21 de·fevereiro de
1941 - Autoriza o Governo do Estado de Mafo
Grosso a pe'Squisar manganês no município de ·Corumbá do Estado do Mato Grosso. . . . . . . . . . . . . . . . .
6.903- VIAÇÃO- Decreto de 22 de•fevereiro ·de 1941 Aprov-a projeto c orçamento básico, para construção
de uma caixa dágua de conereto armado na Estação
·de Ururaí, de "The Leopoldina Rail\,ray Co-mpany
Limited" . , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 904 - VIAÇÃO - Decreto de 22 de fevereiro de 1941 Autoriza o reconhec:imento do excesso de despOsas
oefetuadas pela Rede de Viação Férrea Federal do
Rio Grande dó Sul, em relação aos orçamentos
aprovados pero decreto n. 19.916, de. 24 de abril
de 1931 . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

xxt

6.897 -

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento.
6.905- VIAÇÃO- De~reto de 22 de fevereiro de 1941 ~
Conbede permissão à Rádio Educadora -de Natal
S. A. para estabelecer uma es{ação radiodifusora. .

6.906
6.907

6.900

6. 900

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento.
-EDUCAÇÃO- Decreto de 26 de fevereiro de 1941Suprime 1 cargo extinto do Quadro I do Ministério
da Educaç-ão e Saude .......................... -. ..
- GUERRA- Decreto de 26 de fevereiro de 1911 Dispõe sobre o estágio para admissão de oficiais da
2.a classe da Reserva de 1.a Linha nós quadros dos
serviços de -saude e veterinária do Exército~ . . . . . . .
- GUERRA_ Decreto de 1 de março de 19/d. ~
Aprova alteração no Regulamento da EsCola tie
Saudc -do Exército. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- GUERRA - Decreto de 1 de março de 19'd Aprova nova tabela numérica para o _pessoal extranumerário-mensalistá do Estabelecimento Central
do Material de Intendência ................... ·..·.
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·fNDIGE.

6.910 -

VIAÇÃO- Decreto de 1 de marco de 1941- Revoga
·o decreto n. 1. 520, de. 19 .de março de 1937. . . . . . . .
6.911 -VIAÇÃO- Decreto de 1 de marco de 1941- Aprova
a planta, para a construção de um triângulo de reversão próXimo da Estaç·ão de Mariana, no ramal de
Ponte Nova, da Estrada de Ferro Central do B1·asil.
6.912- VIAÇÃ,O- Decreto de 1 de março de 1941 - Concede ao Estado de Santa Catarina autorizacão pai·a
construção ~ exploração do porto de São Francisco
do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&.913 -VIAÇÃO -Decreto de 1 de março de 1941 -· Apt·ova
projeto e orçamento, para a construção de urna variante entre as estaCas 8.640 e 8.80.6 + ·14
8.933 + 4,60, do trecho em Mnstrução de Patro-cínio a Ouvidor, da Rede Mineira de Viação......

297

297

298

=

VIAÇÃO - Decreto de 1 de março de 1941 ·Aprova projeto e orçamento, para a construção de
80 vagões da série "KC", de 18.000 Kgs., para
o transporte de ánimais, da Rede M,ineira de
Viação. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.915 -JUSTIÇA - Decreto de 4 de março de 1941 Aprova novas tabela-s numéricas para o pessoal extrn,.numerário-mensalista da Polícia Civil do Distrit.o
Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

6. 914 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 4 de marco de 1941Extingue um cargo excedente da classe J, da cm·reira de Méd'ico Clínic-o, do Quadro I do Ministério da
Educação e_ Saude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.917 -EDUCAÇÃO -Decreto de 5 de marco de 1941 Suprime um -cargo extinto do Quadro Suplementar
-do Ministério da Educação e Saude...............
6.918 -EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 19H Extingue dois cargos excedentes da -classe C, da carreira de Servente, do Quadro I do Ministério da
Educação e Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.919 -AGRICULTURA- Decreto de 5 de marco de 19HExtingue um cargo excedente da classe E da carreira
de Observador Meteoro lógico, do Quadro único do
. Ministério da Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~.92()- AGRICULTURA- Decreto de 5 de março de 1941
~ Extingue um cargo excedente .na ·classe J -cta carr-eira de Veterinário Sanitarista, do Quadro único
do Ministério da Agricultura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.921-AGRICULTURA- Decreto de 5 de março -de 1941Altera o art. 3. 0 e a tabela li dits especificações
e tabelas aprovadas pelo decreto n. 6. 588, de 11
de dezembro de 1940 . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .

312

312

6.916 -

6.922 -

AGRICULTURA - DecrBto de 5 de março do 1941
-PrOrroga o prazo constante do decretO n. '5. 750,
de 3 de junho de 19'•0·. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .
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6. 923 6.924 -

6.925 -

AGRICULTURA- Decreto de 5 de março de 1941 _
Concede à Mineração Santa Rita Limitáda autor'ização para funcionar .como empresa de mineração.
Decreto de 5 de março de 1941 - Autoriza o cidadão brasileiro .Mariano de Oliveira Wendel a pe-squisar chumbo, zinco, cobre, moi'ibodeno e assocaidos, no distrito de Itaoca. município de Aiaí, Estado
de Sã<> Paulo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por
falta de pagamento.
Decreto de 5 de mar~.o de 1941 -Autoriza a empresa Inácia Ramos & Fil-ho, com sede e exploração de serviços de energia termoelétrica na cidade de
Alagoa-de-Baixo, Estado de Pernambuco, a ampliar
e modificar -suas instalações ..... ·....... ,........

Não foi pub-licado no Didrio OficiaL por falta
de pagamento.
6.926 - AGRICULTURA -Decreto de 6 de março de 19/d
- Autoriza o cidadão brasileiro Claudio Novais a
pesquisar água mineral no. município de Serra
Negra, Estado de São 1PaulD ............. :. . . . . .
6.927 -AGRICULTURA- Decreto de 6 de março de 19/dAutoriza o cidadão brasileiro Leonardo Christino
a lavrar a jazida de m-ica e as·sociados no município
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
6.928- AGRICULTURA- Decreto de 6 de rna1'ço de 1941
- Autorfza o .cidadão brasUeiro Jary Sergio de
Oliveira a pesquisar talco e a-ssociados no município
de Brumado, Estado da Baía....................
6.929 -AGRICULTURA- Decl'eto de 6 de março de 1941
- Au loriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes
Pereira Nunes Coelho a pesquisar mica e assnciados
no município de Peçanha do Estado de Minas
Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
6.93Ó- AGRICULTURA -Decreto de 6 de março de 1941
-Autoriza ·o cidadão brasileiro Severino Ferreira de
Paula a pesquisar· mica no município de Campestre
E-stado de l\finas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.931 -AGRICULTURA- Decreto de 6 de março de 1941.
- Autoriza o cidadão brasileiro Hermenegildo Martini a pesquisar minérios· de zinco, chumbo_ e prata
. no- municíp-io- de Januái-ia, Estado d8 Minas ·Gerais.
6.9,32- AGRICULTURA- Decreto de .6 de mal'ço de 1941
·
- Autoriza o cidadão brasileiro Hermenegildo Martini a pesquisar minéri-os de zin-Co, chúmbo· e prata
no município .de Január"ia-do Estado de Minas Gerais·.
6.933 - AGRICULTURA_ Decreto de 6 de março de 1941
-:-- Autoriza -o cidadão bl'-asil8iro· Sebastiã-o Teixeira
Lop.es Lima a- pesquisar niica e associados no muni. cipio ,de. Cataguazes .do· Estado de Minas Gerais. . ... .
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6. 934 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de março de 1941
. - Autoriza o cidadão braSileiro Moacyr Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro no município de Carutapera do Estado do Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.935 -AGRICULTURA- Decreto de ·6 de março de 1941
- Autoriza o cidadão bra'Sileiro Getulio Vieira da
Silva a pesquisar mica e associados no município de
Peçanha do Estado de Minas ·Gerais..............
,6.936 -AGRICULTURA- Decreto de 6 de março de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro João Pereira Quintela a pesquisar salitre e cristal de rocha no município de Campo Formoso, Estado da Baía. . . . . . . .
6.937 -EDUCAÇÃO- Decreto de G de março de 1941 Suprime nove cargos, em comissão, padrão I, de
Assistente, do Quadr9 Suplementa.r- do Ministério da
Educação e Saude, extintos em virtude do disposto
no decreto-lei n. 2.895, de 21 de dezembro de
1940.
. .... .. .... .... .... .. . .... .... .... ....
6.938 - FAZENDA - Decreto de 6 de março de 1941 Autoriza o ·cidadão francês Emile Sevi a comprar
pedras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.939 -

FAZENDA - Decreto de G de marco de 1941 Revoga o decreto n. 5.154, de 18 de janeiro de 191!0.

6.940- FAZENDA - Decreto de G de marco de 1941 Autoriza a firma Brusse & Comp. a comprar pedras
preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.941 -MARINHA - Decreto de 7 de março de 1941 Extingue a Escola de Especialização e Aperfeiçoamento para Ofi,oiais da Armada e dá outras providências. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GUERRA - Decreto de 7 de marco de 1941 Suprime cargo de carreira extinta. . . . . . . . . . . . . . . .
6.943 -VIAÇÃO - Decreto de 10 de marco de 1941 Aprova orçamentos básicos, para renovaçã.o de linhas·
telegráficas e prolongamento çle seletivos, na "The
Leopoldina Railway Company, Limited. . . . . . . . . . .
6.944 -VIAÇÃO - Decreto de 10 de março .de 1941 Substitue a tabela de distribuição nominal dos funcionári-os do Quadro I, do Ministério da Viação e
Obras 1.Piúblicas, a que se refere o decreto ·:n. 6.823,
de 7 de fevereiro de 1941.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.94l'i- VIAÇÃO - Decreto de 10 de março de 1941 Aprova projeto e orçamento para a execucão de
obras complementares- às de que trwta -o decreto
n. 5.110; de 13 de janeiro de 1940................
6.946- Decreto de 10 de março de 1941- Aprova projeto e
orçamento para reforço e pintura de 4 superstruturas metálicaS de ·50m,80 de centro a centro· dos
apos, no Kms. 135
404, 195
651, 204
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6.942 -
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M9 e 256 -I- 380, da linha de Gacequí a Rio Grande,.
da Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande do
. Sul .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Não foi publicado ainda no D_iário Oficial por.
falta de pagamento.
6.947- GUERRA- Decreto de 10 de março de 1941 -Ex-·
tingue cargo exeedente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.948- AGRICULTURA- Decreto de 11 de março de 1941
- Autoriza a Companhia Sul Mineira de Eletricidade S. A. a construir uma linha de transmissão
para interligac_ão de usinas hidroelétricas. . . . . . . .
6.949 ---, GUERRA - Decreto de 12 de março de 1941 Ap.rova o Regulamento do Gabinete do mini-sto da
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.950- AGRICULTURA- Decreto de 12 de março de 1941
- Transfere do município de Campos para o de
Nova Iguassú, !Estado do Rio de Janeiro, o Posto de
Vinho, do L. C. E. da C. N. E. P .. A...........
6.951- AGR!ICULTURA- Decreto de 13 de março de 1941
- Aut·oriza'a Empre-sa de Mineração D'Andreta& Ci.a.
Ltda., a fazer a lavra da jazida de calcáreo no município de Parnaiba, Estado de São Paulo... . . . . .
6.952- AGRICULTURA- Decreto de 13 de março de 1941
- Autoriza a Empresa de Mineração D'Andreta
& ·Oi:a. Ltda, a fazer a lavra da jazida de calcáreo,
no munic!pio de 1Sorocaba, Estado de São Paulo. . . .
6.953 -AGRICULTURA- Decreto de 13 ·de março de 1941
- Suprime um (1) cargo da classe D da .carreira,
extinta, de J·ardineiro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.954- EDUCAÇÃO- Decreto de 13 de março de 1941 Suprime 1 cargo extinto do Quadro I, do M,inisLério da Educação e Saude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.955- VIAÇÃO- Decreto de 13 do março de 1941 - Re. .voga os decretos que menciona..................
6.956- TRABALHO- Decreto de 14 de março de 1941 Extingue por se achar vago; o cargo de Procurador
Geral, padrão M, do Quado único do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio................
6.957 -FAZENDA - DeÚeúo de 14 de março de 194t
6.958- FAZENDA- Decreto de 14 de março de 1941
6.959- FAZENDA - Decreto de 14 de março de j94t
6. 9&0 - FAZENDA - Decreto de 14 de marco de 1941
Suprime cargos extintos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.961 -FAZENDA- Decreto de 14 de março de 1941 Suprime cargo extinto ..................... , . . . .
6.962 -FAZENDA -Decreto de 14 de março de 1941 ~
Suprime cargo extinto ............ : . ....· . . . . . . . .
6.963 -FAZENDA- Decreto de 14 de março de 1941·Suprim~, cargos extintos ........... , ........'. . . .
6.964- VIAÇXO- Decreto de H de março de 1941- Su:prime cargos vagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6o965- VIAÇÃO-'- Decreto de H de marco de 1941- Su-

prime cargos extintos ........... _..............-.

389

l:lo966- VIAÇÃO- Decreto de 14 de março de 1941 -·Su-

prime cargos de carreira extinta ... ·.. . . . . . . . . . . .
60967- VIAÇÃO- Decreto de 14 de março de 1941 -De-

clara extinto cargo excedente ............... ; . .

391
391

6o968- AGRICULTURA- Decreto de 14 de março de 19/d

- Dispensa .de exame e julgamento produtos :veterinários preparados .em la-boratórios oficiais......
6o 969- JUSTIÇA- Decreto de H de março de !9/d -Declara de utilidade pública a ASsociação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo ... ooo. ooo
6 o970 - F AZlE:NDA - Decreto de H de março de 194! Autoriza o cidadão brasileiro João Dias Ramos a
comprar pedras- -preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6o971 -TRABALHO:___ 'Decreto de H de marco de 194-1 Aprova a alteração i-ntroduzida no&· estatutos da
Soc1~dade Anônima eompanhia Nacional de Seguros
Sud America (Argentina) pela a·s·sembléia geral de
acionistas r:ealízada a ~4 de janeiro- ·de 1935, e .cassa
a autorização para fuhci-onar . . ............ ·. .
6o 972 - EXTERJ!OR - Decreto de 14 de março de !941 Promulga a Convenção sobre administração provi.sória de colônias e possessões européias na América,
firmada entre o Bra,sil e diversos paises, em Há.vana,
a 30 de julho de 1940, por ocasião da li Reuriião de
.Consu1ta dos Ministros das Relações Exteriores das
Repúblicas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 973 - AGRICULTURA Decreto de H de março de
1941. -- Autoriza a_ Companhia Energia Elétrica
Itabirito S. A. a construir uma linha d~ transmissão para fornecimento de energia elétrica à
Usina \Vigg S. A., situada no d-istrito de São Jul~ão, .município de Ouro Preto, no Estado de Minas
Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6o974 - GUERRA - Decreto de 17 de março de 1941 Dispõe sobre a aplicação do artigo 205, § 2.0 , do
Código de Vencimentos e Vantagens dos Mi_litares
·do ExérCito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6o975- VIAÇAO - Decreto de 17 de março d<J 1941 Aprova projeto e orçamento para a reconstrução
de trecho de cais em ·exploração do Porto de
Natal.
6o975 -EDUCAÇÃO - Decreto de 18 de março de 1941
- Extingue nm e-argo excedente da classe J, da
carreira de Técnico de Laboratório, Quadro I, do
Ministério da Educaç-ão e .Saude ................ :
6 o977 - · i:mERRA. __:_ Decreto de 18 de março de 1941 Aprova alterações no Regulamento da Escola de'
Inteúdência do Exército ... o oo.. oo o.... ooo ooo. oo
6 978 - JUSTIÇA - Decreto de I 9 de março de 1~41 ·...-..c
Altera . .çHsposições do·. decreto número . 1_6-.274, de
20 de "dezembro.· de 1923 ... o•...
o: o o
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6.979 -JUSTIÇA ~ Decreto de 19 de março de 1941 Altera disposições do decreto n .. 3.273, de 16 de
novembro de 1938. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.980- FAZENDA e TRABALHO - Decreto de 19 de
março de 1941 - _t\.prova o Reguhtmento para a
fiscalização das sociedades cooperativas, estalJelecido no decreto-lei n ~ 581 de 1 de agosto de
1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.981 - EXTERIOR - Decreto de 19 de março de 1941
- .F'az pública a denúncia, pelo Brasil, do Acordo
p~;tra- a supressão do visto em pass·aportes · brf!sileiros e italianos, concluiào em Homa, por troca de
notas, datadas de 4 de março de 1929 e 8 de fevereiro de 1930..................................
6.982- JUSTIÇA.- Decreto .de 20 de março de 1941 Suprime cargos extintos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 983 - AGRICULTURA Decreto de 20 de março de
1941 - Extingue dois (2) cargos da' classe H d'a
carreira, extinta, de Engenheiro S. A. do Minis. tério da Agl'icultura. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
6.984 -.AGIUCULTUI\A Decreto de 20 de março de
1941 - Autoriza o -cidadão brasileiro Oswaldo
Sampaio a pesquisar tungstênio· e associados no
município de Jundiaí, do Esta ci-o de São Paulo...
6.985 -AGRICULTURA Derreto de 20 de março de
194.1 - Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio
Ferreira dos Santos NeLto a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado . de Minas Gerais..........................
6.986 ~AGRICULTURA - Decreto de 20 de março de
1941 - Autoriza o .cidadão bra·sileiro Lauro Faria
a pesquisar minério de manganês· no município
de Santa Bárbara,, lugar denominado "Brucutú",
Es.tuào de ·Minas Ger.ais.........................
6.987- DecretO de 20 de mar~.o de -1941- Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Luiz da Costa Mello a
pesquisar grafite no município de Itapecerica, Estado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Não foi publicado ainda no Diário Of-icial por
falta de pagamento.
6.988 -AGRICULTURA·- Decreto de 20 de março de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Rielli a
pes4_nisar água mineral no município de Serra
Negra, Estado de São Paulo......................
6.989 - AGI\!CULTURA Decreto de 20 d<J março de
1941 - Autoriza o cidadão brasile:iro José Gonçal-ves da Silva a pesquisar mica e associados no
município de Peçailha do Estado de Minas Gerais. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..
6.990 - AGI\!CULTUI\A Decreto de 20 de março de
1941 - Autoriza a cidadã bra·sileira Zulmira Tavares da Gama a pesquisar quartzo no município
-iÍ<l Mngé, Estado do Rio de Janeiro·. . . . . . . .. . . . . . .
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6. 991 ---'- AGRICULTURA Decreto de 20 de março de
1941 - Autoriza o cidadãO brasileiro Sebastião Tei. xeira Lopes Lima a pesquisar mica é associàdos
no município de Cataguazes do Estado de Minas
Gerais. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
6. 992 - AGRICULTURA Decreto de 20 de março de
1941 - Retifica o art. 1.0 do decreto n. 6723, de
15 de janeiro de 1941, que autorizou· o cidadão
brasileiro Iv'o de Ma·galhães a pesquisar carvãomineral no município de Bagé, no Estado. do Rio
Grande do Sul... . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .

ô. 993 -

6. 994 -

6. 995 -

6. 996 -

Não foi publicado ainda no Didrio O('icial por
falta de pagamento.
AGRICULTURA - Decreto de 20 de marco de
1941 -Retifica o decreto n. 6.740, de 23 de ,janeiro de 1941, qUe concedeu à "Sociedade Importadora- e Exportadora Limitada" autorização para
funcionar como emprlsa de mineração ....... ·...
AGRICULTURA Deceeto de 20 de março de
1941 - Retifica o decreto n. 6.639, de 26 de dezembro de 1940, que autorizou o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a pesquisar carvãD mineral no· município de Bagé, daquele Estado. . . . . .
AGRICULTUl\A Deceeto de 20 de março de
1941 - Prorroga por um ("1) ano o prazo constante do n. I do art. 2.0 do decreto n. 4. 658, de
6 de setembro de 1939 ............ , .......·.. .. ..
Não foi publicado ainda no Diário. Oficial por
falta de pagamento.
AGRICULTURA Decreto de 20 de março de
1941 - Revig·ora o decreto n. 3. 796, de 8 de março
de 1939 que outorgou à Prefeitura Municipal rle
Oliveira, Estado de Minas Gerais, concessão para. o
_aproveitamento de uma queda dág·ua. . . . . . . . . . . .

Não foi publicado ainda n{) Didr·io Oficial por
falta de pagamento.
6. 997 - AGl\ICULTURA Decreto de 20 de março de
1941 - Concede à ":l\Enera\\ÜO llio Doce Limitada"
autorização para funcionar como empresa de mineração. . . . . . ................... ·, . . . . . . . . . . . . .
6.998- AGRICULTURA - Decreto de •20 de. março de
194"1 Ooncede à. "Cromita do Brasil Sociedade
Anônlima" autorização para funcionar como empresa de mineração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Não foi pUblicado aínda n{l Diário Oficial por
falta de pagamento.

418

419

4i9

420

4.21

421

422

4;2·2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XXIX
Págf!.

6."999 -

~GRICULTURA

-

Decreto de" 20 de março de
1941 - Concede à "Mineração Itabirito .Limitada"
autqrização para fqncionar como empresa de mineração ..................................... .
7 ,000•- EDU CAÇAO (E J'AZENDA - Dedreto de 21 de
março de 1941 - Concede subvenções a instituições assistenciais e culturais, na importância total
de 17.039:000$0, para o exercício de 194L """ ..
7.001 - FAZENDA - Decreto de 21 de março de 1941
- Regulamenta f! execução do serviço de tomadas
de contas, referente aos exercícios anteriores ....
7. 00::1 - AGRICULTURA Decreto de 21 de Il)arço de
191!1 - Autoriza a cidadã belga Regina Perlmann
a comprar pedras preciosas ................... .

· Não foi publicado ainda nD Diário, Oficial por
falta de pagamento.
7 .0()3 -JUSTIÇA - Decreto de 21 de março de 1941 Declara caducas as autxlrizações outorgadas pelos·
decretos ns. 3. 097 e 3. 098, ambos de 22 de setembro de 1938, ao cidadão brasileiro Vitor Amaral
Freire para, por si ou pela "Companhia Matogrossense de Petróleo", em organização, pjroceder a
pesquisas de petróleo e gases naturais ......... .
7. 0~4 - AGRICULTURA - Decreto de 21 de março de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Hofmann a lavrar jazidas de petróleo e gases naturais, porventura existentes em uma área de 2.107
hectares, situadas na região da_ "Serra da Taquara Verde", Município de Rio Caçador, Estado de
Santa ·,Catarina ............................... .

7. 0()5

7.006
7.007
7. 008

7.009

Não foi publicado ainda nD Diário_ Oficial por
falta de pagamento.
- AGRICULTURA - Decreto de 21 de março de
1941 - Autoriza a Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A. a ampliar suas instalações de
trans~issão · e transformação nos muiLiQípios de
Niterói e São Gonçalo, Estad<J do Rio de Janeiro ..
- VIA:ÇÃO - Doorsto ds 21 ds março de 1941 Declara nula a extinçã.o de um c3.rgo excedente ..
-JUSTIÇA - Decreto de 21 de março de 1941 Extingue cargo excedente ................. -. .... .
- VIA:ÇÃO - Decreto de 24 de março de 1941 Aprova projeto e orçamento, referentes à construcão de dez vagões para o transporte de gado nas
linhas de simples aderência, de '1 The Leopoldina
Ra:ilway Company, L.im'ited" ................... .
- VIAÇÃO - Decreto de 24 de março de 1941 Aprova projeto e orçamento, para aquisição e
adaptação de 75 jDgos de freio vácuo aütomático em vagões, de "The Leopoldina Railway Company, Limited'' .................. -... ·... ·.. ; .· .. .

422

423
461
461

46!

462

462
463
463

464

464

XXX
Págs,

7-.010 -

7 .Q11 -

VIAÇÃO - De<>r~td de 24 de ]"(larço de 1941 .~
Aprova projeto "e orçamento pai'a a construcão
de um pontilhão, Rede Mineira de Viaçã·o .....
Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficia! pór
falta de pagamento.
!VIAÇÃO Decreto de 24 de março de 19/d Aprova !projeto e orçamento vara- a construção·
do aumento :das Oficinas de Divinópolis, da
Rede M'ineira ·cte Viação . .

7. 012 -

7.013 -

465

Não foi publicado ainda no Dirir·io Oficial por
falta de pagamento.
VIA!ÇÃO ~ De0reto de 25 de março de 19H
A'Prova projeto -e orçamento ·para ü aum·ento do
aterro destinado aos. tanguBS! 1de inflamavets do
·Porto de Paranaguá . . . . ................... .
VIAÇÃO - Decreto de 25 de março de 19H -

Aprova p.r.oj,eto e orçamento, .p~ra ·a re111odolação,
da a la sul do edifício da Administraçãu das Docas
e Obras .cto Porto do Re.cife de que é concessionário ·o Estado de Pernambuco . . ............ .

Não foi -publicado ainda no Didrio Oficial por
falta ·de <pagamento.
7 .OH - JUSTtÇA - Decreto de 25 de março de 19H Suprime cargo extinto . . . . . .................. .
7.015 - GUERRA - Decreto de 25 de março de 1941 Aprova o ,Regulamento para a Escola Técnica do
Exército. . . . . . .. . . ............................... .
7. 016 - MARINHA - Decreto de 25 de março de 1941 Aprova. alteracões no Regulamento de Promoções
para Oficiais da Armada . , .... , ..... -......... .
7.017 - MARINHA - Decreto de 25 de março de 1941 - .
Revoga o Regulamento para -Especialização dos
Oficiais do Corpo da Armada e o de Estágio dos
Segundos Tenentes e dá outras providências _. ·...
7.018- AERONÁUTICA- Decreto de 26 de março de 1941
- Aprova as tabelas numéricas do pessoal" extranumerário mensalista do Ministério ·da Aeronáutica
7.019 -VIAÇÃO- Decreto de 26 de março de 1941- Declâra extinto c;ar·go· ·excedente ... .............. : ..
7.020 -VIAÇÃO- Decreto de 26 de março de 1941 -Declara extintos -eargos excedentes . .............. .
7 :ll21 - AGRICULTURA - DecrBto de 26 de março de 1941
- Autoriza o -cidadão brasileiro Armando Fornari
a pesquisar água mineral no município de Amparo do Estado de São Paulo .................. ..

Nãu foi publicado ainda no Diário Oficia! por
falta de pagamento.

465

465

465

466
-166
502

503
fi()4

513
513

514

ATOS DO PODER EX'EOUTIVO

XXXI
Págs,

7.022 -

AGRICULTURA- Decreto de 26 de março de 1941
- Concessão para legalização dos serviços de distribuição de energia elétrica feitos pela Pr.efeitura
Municipal de Juquerí, Estado de São Paulo......

Não .foi publicado ainda no D-iário. Oficial por
falta de pagamento.
7.023 - AGRICULTURA--' Decreto de 27 de março de 1941
- Extingue oibo cargos da classe .G da carreira de
Engenheiro do Quadro único do Ministério da Agricultura. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 024 - AGRICULTURA - Decreto de 27 de março de 1941
- Extingue um cargo da classe K da carreira de
Engenheiro de Minas, do Quadro único do Ministério . da Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.025- EXTERIOR- Decreto de 27 de março de 1941 Cria um consulado de carreira em Milão e dá outras
providências....................... , . . . . . . . . . .
7.026 -AGRICULTURA- Decreto de 28 de março de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Epaminondas Marra a comprar: pedras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.027 -

7.028 -

7. 029 -

7.030 -

7. 031 -

Não foi publicado ainda no Diário_ Oficial por
falta de pagamento.
Decreto de 28 de marco de 1941 - Revoga o decreto n. 972, de 15 de julho de 1936 . . . . . . . . . .
Não foi publicado ainrta no Diá1·io O{ióal por
falta de pagamento.
GUERRA - Decreto de 28 de março de 1941 Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário .mensalista do Colégio Militar do
Rio de Janeiro .. , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 28 de março de 1941
- Autoriza a Companhia de Cards, Luz e Força
do Rio de Janeiro, Limitada, a ampliar suas instalações de transmissão no Estado do Rio de Janeiro.
VIAÇÃO e EXTERIOR - Decreto d0 31 de março
de 1941 - Aprova as modificações que a Conferência Internacional de Radio-comunicações, reunida no Cairo em abril de 1938, introduziu no corpo dos RegulamPntos de Radjocomunicações (Regulamento Geral e Regulamento Adicional) anexos
à Convenção Internacional de Telecomunicações..
VIAÇÃO e EXTERIOR - Deoreto de 31 de março
de 1941 - Aprova as modificações que a Conferência Telegráfica Internacional reunida no Cairo
em abril de 1938, introduziu no ·corpo do Regulamento Telegráfico anexo à Convenção Internacional de rrelecomunicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.641 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de setembro de
1939 - Outorga à Prefeitura Municipal de José
Bonifácio no Estado do Rio Grande do Sul, aulorização para estudos de que trata o artigo 9.0 {ht'
decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938...
5.164 ~EDUCAÇÃO -Decreto de 23 de janeiro de 1940
- Concede inspeção permanente ao Ginásio l\hmicipal de üuro Preto, Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . .
5. 641 - AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1940
- Concede autorização .para funcionar ao Banco
Comercial d·e Pernambuco (Sociedade Cooperativa
de Responsabilidade Limitada), com sede na CiDade de Recife, Estado de Pernambuco. . . . . . . . . .
6.072- EDUCAÇÃO ~ Decreto de 13 de agosto de 1940
- Concedo reconhecimento ao curso, de od·ontologia da Faculdade de Odontologia do Pará... . . .
6.236 - FAZENDA - Decreto de 5 de setembro de 1940
- Autoriza o cidadão português Manoel Alberto
de Souza a comprar pedras preciosas: ... ~. . . . . . .
6. 534 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de novembro de
1940 - Concede à "Empresa Santa Clara Limitada" autorização para funcionar como empresa
de n:1ineraç.ão. .. . . . ......... ·.. : . . . . . . . . . . . . . .
6.538- FAZENDA- Decreto de 21 de novembro de 1940
- ·Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Pinheiro da Costa. a comprar pedras preciosas, .. ~ .
6.!542 - VIAÇAO ·~ Decreto de 23 de novembro de 1940
- Aprova projeto .e orçamento para o aumento do
armuzem da "Estação de Getulândia", km. 84+508,
da linha de Angra dos Reis a Monte Carmelo, da
Rede Mineira de Viação... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.543- VIAÇÃO - Decreto de 23 de novembro de 1940
. - Aprova o projeto e orçamento, referentes ao
alargamento dos encontros e vigas de -concreto armadc, do pontilhão de 5m,OO <>e vão, quilômetro
195 + 006, da linha de Soledade a Sapucaí, da
Rede Mineira de Viação.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
6.545 - VIAÇÃO - Decreto de 23 de novembro de 194D
- Aprova projeto e . orçamento, para a construção de um préd.fo destinado ao serviço de Radiotelegrafia, no km. 900 + 672, da linha de Garças
a Belo Horizonte, da Rede Mineira de Vjação....
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G. 546 -

6.547 -

6. 553

VIAÇií.O - Decreto de 23 de novembro de 1940
- Aprova projeto e orçamento, para a construção de um pontilhão no km. 263 + 952, da linha
de Soledade a Sapucaí, da Red-e Mineira de Viação.
VIAÇiW - Decreto de 23 de novembro de 1940
- Aprova projeto e orçamento, para a construção de uma ponte de dez metros de vão, no quilômetro 212 + 7H, da linha de Soledade a Barra
do Piraí, da Rede M-ineira -de Viação. . . . . . . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 3 de dezembro de 19'•0

- Aprova projeto c orçamento, para a constru. ç.ão de "um muro de arrimo", no km. 22" +,380, do
r~m~l de Delfim Moreira, da Rede Mineira -de
Vmçao. . . ................................ •...
6. 555 - AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezembro de
·1940 - ·Concede à Companhia Mineração do Marzagão Ltda., ·:antor~zação para funcionar como
empresa de mmeraçao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.563 - AGRICULTURA - Decreto de 5 ele dezembro de
1940 - Autoriza a Companhia !Brasileira de Carbureto ,de Cálcio, com sede na Capital Federal, a
ampliar e modificar suas instalações hidro-elrtrwas
nos termos do art. 2.0 do decreto-lei n. 2.059, de
5 de março de 1940 ........................... ,...
G. 575 · - VIAÇií.O - Decreto de 9 de dezembro de 1940 ~
Aprova os projetos e. orçamentos parJ. a execucão
de diversas obras, no quatriênio de 1938-41. à·
eonta da taxa adicifmal de 10 o/o, na Estl·ada de
Ferro Sorocabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.589 - AGRICULTURA - Decreto de 11 ele d·ezembro de
1940 - Prorroga por cento e oitenta (180) dias o
prazo a que se refere o n. 1 do art. 2.0 do decreto
n. 5.507, de 10 de abril. de 1940.................
G. 590 - AGRICULTURA - Decreto de 11 de dezembro de
1940 .:...._ Prorroga o prazo do art. 4. 0 do d·ecreto
n. 5.701, de 23 de maio do ~mo corrente. . . . . . .
6.598 - VIAÇAO - Decreto de !li de dezembro de 1940
- Aprova projetos e orcamentos de obras e melhoramentos na Rede Mineira de Viacão e dá outras
provi-dências. . . . ............. ~ . . . . . . . . . . . . .
6. 600 - VIAÇií.O - Decreto de 16 ci·e dezembro de 1940
- Autoriza o lastramento, com pedra britada, de
diversos trechos da Rede de Viacão Férrea Federal do Rio Grande do Sul e dá outras providências. . . . . . ........................ _.....
6.602- VIAÇÃO - Decreto de 16 d·e dezembro de 191,0
- Autoriza o -cidadão José Maria Pinto, -concessioná~·io do serviço telefônico em todo município
de Amruoca, no Estado de Minas Gerais; a -estender a Sua rede entre a cidade de Liberdade, no
mesmo Estad·o e Floriano, no Estado do Rio ele
Jilneiro, . . . . .. , . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
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6. 605 -

AGRICULTURA - Decreto de 16 de dezembro de
1940 -'--Autoriza a Companhia ~"'orça e Luz Cataguazes, a: modificar e ampliar suas instalações na
forma do d'ecreto-lei n. 2 .059, de 5 de marco de
1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . ... . . .

6.608- AGRICUL'l'üRA - Decreto de 18 de dezembro de
1"9!10 -'- Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a pesquisar manganês e associados na antiga "Colônia Nova 1'rieste", município de Xiririca·, do Esta'do de São Paulo.................
6.609 -AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
1940 Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo.- e pesquisar galena e associados no município de· Apiaí, Estado de São Paulo . . . . . . . . . . . .
6.631 - AG!l!CULTURA ~ Decreto de 23 de dezembro de
1-940 Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a pesquisar galena argentífera e associados
no município de Apbí. Estado de Si1o Paulo.. . . . .
6.631 -AGRICULTURA - Deereto de 23 de dezembro de
1940 Autoriz-a a Companhia Fiação e Tecidos
Santa Rosa S. A. a elevar a barragem existente
no rio das Flores, município à·e Valença, Estado
·do Rio de Janeiro..............................
6. 632 - VIAÇÃO - Decreto de 23 de dezembro de 1940
,. . . . . Aprova justificação de despesas feitas pela Companhia Docas de .Santos........................
6. 633 - VIAÇÃO - Decreto cte 23 de dezembro de 1940
- Aprova projeto e orçamento para a constru. ção de uma linha férrea de bitola mista, nc porto
de Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.634 - VIAÇÃO - Decreto de 23 de dezembro de 1940
- Aprova projeto e orçamento para a construção de obras complementares em Cacequí, na -Rede
de Viação Férrea Federal do Hio Grande do Sul.
6. 637 - AGRICULTURA - Decreto de 26 de dezembro de
1940 -=-Autoriza a ·Companhia de Mineração Santa
Luzia a lavrar jazida de ouro no münicípio de
Santa Luzia do Estado de Minas Gerais . . . . . . . . .
6.639 - AGRICULTURA - Decreto de 26 d.e dezembro de
1940 AutOriza o Governo do Estado. a:o Rio
Grande do Sul a pesquisar carvão no município de·
Bagé do referido Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.610- AGRICULTURA- Decreto do 26 de dezembro de
1940 Autoriza o Governo do Estado dO Rio
Grahd·e do Sul a pesquisar carvão numa área de
645 hectares no município ele Bagé do referido
Esta,Jo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 641 - AGRICULTURA - Decreto de 26 de dezembro de
1940 -Autoriza o cidadão brasileiro José Godinho
.Sobrinho a pesquisar mica e associados no muni-.
cípio de Capelinha, Estado de Min~ts Gerais . . . . .
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6.642 -AGRICULTURA -

Decreto <le 26 de dezembro de
1940 - Autoriza a empresa de rnineracão "Mineralurgia Limitada" a pesquisar mang·anês no municípiO de Jabotícatubas, Estado de Minas Gerais
6.644- FAZENDA- Decreto de 26 de dezembro de .1940
Autoriza o cidadão norte-americano Drury
Albert Me. Millen a comprar pedra§ preciosas...
6. 61,6 - FAZENDA - Decreto ele 26 d·e dezembro de 1940
;. .__.. . Autol'iza o cidadão brasileiro G. Franck a comprar pedras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 648 - VIAÇÃO Decreto de 30 ele dezembro de 1940
- Aprova projeto e orçamento para a restauração de trilhos e acessórios a serem reempregados
na Rede de Viação Férrea Federal do Hio Grande
d·o Sul. • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 61!9 - VIAÇAO - Decreto de 30 ele dezembro ele 1940
- Aprova projeto . e orçamento para a l'estauração de ·dormentes de aco e seu reemprego na .Rede
de Viação IF'érrea Federal do Rio Grande do Sul.
6. 650 - VIAÇÃO - Decreto de 30 de de>embro de 1940
- Aprova projeto e orçamento para a cobertura
do pátio entre os armazens ns 1 e 2, do porto
de Pelotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . •
6.651- VIAÇAO - Decreto de 30 de dezembro de 1940
- Modifica a e.lassificacão das despesas a que se
l'efere o parágrafo único do decreto n. 2.547, de
25 de março de 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 652 - VIAÇÃO - Decreto de 30 ele dezembro de 1940
..-- Aprova ·projeto e orçamento para a construção de uma "via e ponte rolante" destinadas às
o~icipas de Barra Mansa, da Rede Mineira de
V1açao. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
6. 653 - VIAÇÃO - Decreto de 30 de dezembro de 1940
- Desapropria terrenos e benfeitorias para obras
na estação de Santa Maria, da Rede de Via~ão Férrea Federal do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . .
6.654- VIAÇÃO Decreto de 30 de dezembro de 1940
- Aprova, em substituição, novos projetos"- e orçamentos para a construção de obras em Santiago,
no Estudo do Rio Grande do Sul, · a cargo do 1.o
Batalhão Ferroviário. . . . .............. : ....
6.656- GUERRA- Decreto de 30 dB dezembro de 1940Aprova o Regulamento da Escola de EStado Maior
6. 658 - FAZENDA - Decreto de 31 d·e dezembro de 1940
Prorroga o prazo .para a obl'igatoriedade de
contadores-automáticos nas fábricas de akuardente
e de álcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
!l. 659 - FAZENDA - Decreto d·e 31 de dezembro de 1940
Suprime cargo extinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.660 -FAZENDA- Decreto de 31 de dezembro de 1940
Autoriza o cidadão brasileiro Vitor D'Arezo
Peixoto Moreira a comprar pedras preciosas
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FAZENDA - Decreto de 31 de dezembro de 1940
,......_ Autoriza o cidadão brasileiro Elísio Sá a comprar pedras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.662- VIAÇÃO- Decreto de 31 d·e dezembro de 1940Aprova projeto e orçamento, para as obras de melhoramentos do porto de Caravelas, no Estado da
Baía. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.663 -VIAÇÃO -Decreto de 31 de dezembro de 191,0 Reconhece excesso de despesas com obras executadas na Rede de Viac-ão Férrea Fed-eral do Rio
Grande do Sul. . : .. : ......... :.. . .. .. . .. . . . . . ..
6.664 - VIAÇÃO- Decreto de 31 de. dezembro de 1940 Aprova planta e orçamento referentes à aquisição
de terreno e servidão dágua necessários ao abastecimento da Estação de Presidente Wenceslau, d·a
Estrada de Ferro Soro cabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.665 -TRABALHO- Decreto de 31 de dezembro de 1940·
- Aprova as alterações introduzidas nos estatutos da Sociedade Cooperativa de Seguros d-o ·Centl'o dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes e
Classes Anexas do Rio de Janeiro, pela assembléia
geral extraordinária de quotistas realizada a 28
de agosto de 1939 .... , .. .. .. .. .. • .. .. . .. . ... .. ..
(1.666 - VIAÇ•AO- Decreto éle 31 de d-azcmbro de 194D-Aprova o plano e planta das obras complementares
da nova . Estação de D .. -Pedro II, na Estrada de
Ferro Central do l'lras1l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DECRETO N. 6.668

--DE

2

DE JANEIRO DE

1911

Fciz- público a denúncia, pelo Brasil da Convenção par:.a a crwçao
em Pm·is, de um Instituto Internacional do Frio, firmada na-.
que la ca'[Yital, a 21 de junho de 1920.
O Prooidente da República, considerando que a Convençãô para
a criação, em Paris, de urn Instituto Internacional do Frio, firmada
naquela capital, a 21 de junho de 1920, fói denunciada por nota de
14 de junha de 1937, dirigida pela Embaixada do Brasil em Paris
ao Governo francês, faz público que a mesma .Conve:q.ção deixou de
vigorar, a partir de 21 de junho de 1940, no que respeita ao Brasil.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1941. 120° da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 6.669 -

DE

4

DE JANEIRO DE

1941

Declara extinto um cargo excedente
O Presidente da República resolv·e declarar extinto, por ~e .achar
vago em virtude do falecimento de José Sartori, um cargo da classe
E, da carreira de Servente, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, aproveitando-se o sald.o apurado dentro C.a verba global do respectivo orçamento, na im-portância de sete contos
e duzentos mil réis (7 :200$0), para o preenchimento de cargos va-
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gos da classe B, da mP.sma carreira, conforme c.is·põem ru: tabelas
anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, e decreto-lei n. 791,
de 14 de outubro de 1938.
Rio c.e Janeiro, 4 de janeiro de 1941, 120°
53° da República.

~a

Independência e

GETULIO VARGAS •

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 6.670-

DE

4

DE JANEIRO DE

1941

Declara extinto um cargo excedente
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago em virtude da aposentadoria: de Georgina Martins, um cargo
da classe G, da car!·eira. __de Datilógrafo, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exterioree, aproveitando-se o sa:do apurar.o
dentro da verba global do respectivo- orçam·ento, na importância de
dez contos e oitocentos mil réis (10:800$0), para o pr·eenchimento
de cargos vagos da classe D, da mesma carreira, conforme dispõem
as tabelalS a-qexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, e decreto":"
lei n. 791, de 14 de outubro de 1938.
Rio é.e Janeiro, 4 de janeiro de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 6.671

-DE

6

DE JANEIRO DE

1941

Prorroga por vinte e quatro (24) meses o prazo a que se refere o:,
... . n. I do art. 2. 0 do decreto n. 5.655 de 20 de maio de 1910
Não foi publicado ainda no Didrio. Oficial por falta de paga-

mento.

DECRETO N. 6.672-

DE

6

DE JANEIRO DE

1941

Concede à "Mineração Paulista Limitada" autorização para funcionar
como emp?'esa de mineração
Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por faltá de
menta.

paga~

3
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DECRETO N. 6.673 -

DE

7

1941

DE JANEIRO DE

Concede autorização pm·a funcio"nár ao Banco do Comércio e Lavoura de Camocim (Sociedade Cooperativa de Responsabilidade
Limitada), com sede na. cidade de Camocim, Estado do Ceará ..
O Presidente da República:
Resolve, de acordo com a alínea b, do artigo 12, do decreto
n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorado pelo decreto-lei número 581, de 1 de agosto de 1938, conceder ao Banco
do Comércio e Lavoura de Catnocim (Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada). autorização para funcionar nos municípios de ·camocim e Granja, após registo no Serviço de Economia
Rural, do Ministério_ da Agricultura.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.674-

DE

7

DE JANEIRO DE

1941

Concede à Citra Jfina Limitada autorização para funcionar conw
empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e' atendendo ao que requereu Citra
Mina Limitada, com sede nesta Capital, decreta:
Art. 1.0 É concedida à Citra Mina Limitada autorização para funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que c'ispõe o
§ 1. 0 do art. 6.0 do <lecreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 194()
(Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente -as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as dis·posições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1941, "120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.675

-DE

8

DE JANEIRO DE

1941

Concede autorização para funcionar à Cooperativa de Crédito Po ...
pular de Bom Retiro (Sociedade de Resvonsabilidiide Limitada),
com sede na cidade de São f'aulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República:
Resolve, de acordo- com a alínea b, do artigo 12, do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorado pelo decretolei n. 581, de 1 de agosto de 1938, eonceder à: Co<>perativa de Crédito
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Popular de Bom Retiro (Sociedade de Responsabilidade Limitada),
autorização para funcionar na cidade ·de .São Paulo; da -data do seu
re"gi-sto no Servi co .de Economia Rural, do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

V AROAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 676 -

DE

8

DE JANEIRO DE

1941

.Concede autorização pm·a funcionar ao Banco Come1·cial e Agricola
de Minas Gerais (Coope1'ativa Central), com sede na._cidade de

Belo Horizonte, Estado de Minas Ge1·ais.
Ü' Presidente da República resolve, de acordo com a alínea b,
do artigo 12, do decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932,
revigorado pelo decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 19-38 eonceder
ao Banco Comercial e Agrícola de Minas Gerais (Cooperativa Central)
autorização para funcionar no Estado de Minas Gerais, após -o seu
registo no Serviço .cte Economia Rural, do Ministério da Agricultura.

Rio ·de Janeiro, 8 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Pernando Costa.

DECRETO N. 6. 677 -

DE

8

DE JANEIRO DE

1941

Concede autorização para funcionar ao Banco Regional do Piauí;
(Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada), com
sede em. ·Teresina, Estado do Piaui.
O Presidente da República'
Resolve~ de acordo com a . alínea b, do artigo 12, do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorad(} '[)elo decretolei n. 581, de i de .,agosto de 1938, -conceder· ao Banco Regional
do Piau~ (Sociedade. Cooperativa . d,e. Responsabilidade Limitada),
auto:r1zaçao para funcwnar no MunHnpw de Teresina e seus tribu. tários, da data do seu registo no Serviço de Economia Rural do Ministério da Agricultura.
'
Rio de Janeiro, 8 de janeiro ~e 1941, 12-o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VAR.GAS •.

Femando Costa.
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DECRETO N. 6 .. 678-

DE

8

DE JANEIRO DE

1941

um

Exting/ue
cargo excedente na classe E, da carreira .de Auxilim1
de Ensino, do Quadro único do Ministério da Agricultura
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, em ·virtude da aposentadoria de Judith Buizine, um (1) cargo
excedente na cla.sse E, da carreira de Auxiliar de Ensino, do Quadro
único do Ministério da Agricultura, aproveitando-se o Saldo apurado,
dentro da verba glObal r.o respectiv0 orçamento, para o preenchi-.
menta de cargos vagos na cla.sBe inicial da me.sma carreira,- conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de 28 de outubro"
de 1936.

·

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

DECRE'rO N. 6. 679 -

Fica sem efeito o decreto n.

DE

9

DE JANEIRO DE 1941

6. 085,

de

14

de agosto de

1940

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do

decreto-lei

n. 1.985, de 29 de janeiro de 1910· (Código de Minas), dooreta:
Art. 1.° Fica sem efeito o decreto n. 6.085, de 14 de agosto de

em virtude do qual foi autorizado o cidadão ·brasileiro Nilo
Fábio de Oliveira a .pesquisar mica e associados no lugar denomi-

1940,

nado Vale Grande, no Município de Re<plendor, do Estado de Minas

Gerais.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência· e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.·
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DECRETO N. 6.680

-DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Orlando Rodrigues Sette a .pe.squisar
ouro no lugar denominado Bação, município de ltabirito, Estadf.f.
rle Minas Ge1·ais.
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confero
o •art. 74, letra a, da 'Constituição e nos termos do decreto-lei núme~
ro 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Orlando Rodrignes
8ette a pesquisar ouro no lugar denominado "Bacão", em terrenos de
propriedade de Henrique Sacramento, Antonio da Luz, Francisco Camillo, Joaquim Esteves de Oliveira, Regina Marques, herdeiros dC'
Claudino da Fonseca, e Companhia Industrial de· Itabira- do Campo~
terrenos esses localizados no distrito de Bacão, município e comarca
de Itabirito, Estado de Minas Gerais, numa área de quinhentos (500)
hectares delimitada por uma poligonal fechada que se inicia no vértice do Morro do Aredes e cujos alinhamentos teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e novecentos (1.900) metros,
cinquenta e dois graus nordeste (520NE); mil (1.000) metros, trinla
e oito graus sudeste (38°SE); dois mil e duzentos (2 .200) metros,
cinquenta e dois graus sudoeste (52o.SW); mil e novecentos (1.900)
metros, sul (S.); mil duzentos e cinquenta (1.250) metros, oitenta
e três graus sudoeste (83°SW); dois mil (2.000) metros, norte (N.);
e mil e c.:em (1.100) metros, cinquenta e dois graus nordeste
(52°~E), fechando-se, então, o caminhainento. Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas ·e
seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § i .O do ort. 24 e do art. 26 do Código de· Minas, se
DCOrrerem os· motivos previstos .nos ns. I e H do ci-tado art. 24
e no art. 2.5 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorizacão será fiscàlizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pescruisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo· a quantia de cinco contos àe
réis (5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência.
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.681

-DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza a s.enhora Ol{Ja Bruce Mollio Brandão a pesquisar cristal de
rocha, mica, C'Olumbita e pedras corada-s no municipio de Santa
Maria de Suassui, do Estado de Minas Gerais.
O Presidente d~ República, usando da atribuicão que lhe, confere
o ,art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do -decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizada a senhora Olga Bruce Mallio Brandão
a peSKJuisar cristal de rocha, mica, columbita e pedras coradas numa
áre-a de vinte hectares (20 Ha.) situa-da no lugar denominado Ca.mpinho município de Santa Maria de Suassuí, do Estaqo de Minas Gerais, e .delimitada por um retângulo que tem um ·vértice a duzentos
e qual"enta metr-os (240 m.), na direção dezesseis graus noroeste
(160 NW), da confluência dos córregos Mosquito e Campinho e cujos
lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e ru.mos magnéticos: quinhentos metros (500 m.) e· sessenta e dOis grau'3
sudoeste (62° SW) e quatrocentos metros ( 4~0 m.) e vinte e o!(o
graus noroeste (28° NW.) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições d.o art. 16 do Código de Minas e seu' ns. I, II, III, IV;
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O conc-essionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio doa
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma do § 1·0 do art. 24 e do ·art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motiVos previstos nos ns. I e II do' citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão suj.eitas às servidões a·e
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De-.
parlamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 a'o mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pee1quisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia d_e duzentos mil réis
(200$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento cta
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revoga~-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 .de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.

GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.682 -

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão ~rasileiro Leonardo Chr-istino a pesquisar mica no
municipio de Governador Valadares, do Estado, de Minas -Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

.o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
-de 29 de janeiro de 1940 (Código do Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo Christino
a pesquisar mica numa. área de cem hectares (100 Ha), situada no distrito de Chonin-, município de Governador Valadares, do Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um paralelogramo que tem um vérti-ce
a trezentos e cinquenta metro-g (3,50. m.) na direção vinte e três graus e
trinta minutos nordeste (23°30, NE) magnético do canto leste da fac
chada norte de uma casa existente na proximidade da margem direita do Ribeirão do Onça e pertencente a .José Luiz Ferreira e cujos
lados teem os seguintes ·comprimentos e rumos magnéticos : - mil metros (1.000 m.) e setenta e cinco graus noroeste (75° NW) e mil e
quatro metros ( 1. 004 m·.) e dez graus e trinnta minutos sudoeste
(1Q03Q' S\V). - Esta autorização é outorgada mediante as condições
-do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, I! III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O conce-ssionário .cta autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada eaduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocor·rerem os motivos previsto'S nos ns. I e li do citado art. 211 e no
art, 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas its servidões -de
solo e sub-solo para os fins da pesqui-sa, na· forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaoão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produoão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 Q título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto de
réis (1 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o. Revogam-se as disposicões Bill contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.

GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

9

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6.683

~DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Raymundo Theophilo Silveira Gomes
a pesquisar- cassiterita, columbita, vol{ramita e associados, no
municipio de Salinas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do· decretolei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raymundo Theophilo Silveira Gomes a pesquisar cassiterita, columbita, volframita
e· associados em terras de sua propriedade. situadas na fazenda "Bananal", distrito de Amparo do Sítio, município de Salinas, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte (20) hectares, delimitada por um
retângulo t~ndo um de seus vértices a duzentos· e setenta (270) metros da confluência do ribeirão Bananal eom o córrego Uruçú, rumo·
sessenta. gráus· -sudeste (60°SE) e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos (500) metros, quarenta e cinco graus sudeste (4'5°SE); quatrocentos (400-) metros,
quarenta e .cinco graus nordeste. ·Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de l\hnas e seus ns. I,
II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto..
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa parú ·fins de estudo sobre o minério e custeio
d.os trabalho.:;.
Art. 3. 0 Esta autorização será· d~clarada ·caduca ou nula, na forma do § 1. 0 do art. 24 .e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivo-s previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.

·

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4G
do citado Código.

Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e goz~rá dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decr~to, pagará de selo . a quantia de duzentos mil
réis (200$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo-

rttento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.

GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.684 -

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autm•iza o cidadão brasileiro Mario Cassetari a pesquisa?' calcáreo no
município de Parnaíba, Estado de São Paulo

O ~.residente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, -da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãÓ brasileiro Mario Cassetari a
pesquisar calcáreo numa área de vinte e quatro (24) hectares em terrenos de propriedade de Florindo Beneduci, situados no lugar denominado "·Cocupé 1', ·muni-cípio -de Parnaiba, Estado .de São Paulo, e
delimitada por um retângulo que tem um vértice situado no marco
de divisa com os terrenos da Companhia Brasileira de Címento Port.;..
land, em um espigão à esquerda de quem vai de Agua Fria para Porunduba :Pela estrada municipal e cujos lados maior e menor teem,
respectivamente, seiscentos (600) metros e rumo oitenta e sete graus
e trinta minutos •udeste (87°3ü'SW) e quatrocentos (400) metros e
rumo dois .graus e trinta minutos noroeste (2°30.'NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do- Código de
Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
0
Art. 3. Esta a-utorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstü'S nos ns. I e Il do citado art. 24 e no art. 25
do mesm9 Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo -e sub-so.lo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado ,Jelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis~riminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será. uma via
aut~ntica deste decreto, p-agará de selo a quantia de duzentos e :}Uarenta mil réis (240$0) e será transcrito no livro .próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se is disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.

GETULIO VARGAS ,

Fernado Costa.
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DECRETO N. 6. 685 -

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza a cidadã _brasileira C.oitceição Duque Failer Schmalz a pesquisar mica e associados no municipio de Peçanha, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão -e nos termos do de.creto-leLn. 1.985,
de 29 de. janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Conceicão Duque Failer Schmalz a pesquisar mica e associados numa área de cinquenta
(50) 'hectares em terrenos situados no lugar de~ominado "Bom Sucesso", na cabeceira do córrego "Bom Sucesso", distriJo de Ramalhete,
município ·de Peçanha, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um quadrado de setecento• e sete (707) metros de lado, cujo vértice dista de quinhentos e oitenta (580) metros, rumo cinquenta e quatro graus sudeste (54°SE) do .canto sudeste (SE) da casa de moradia
da viuv.a Manoel Agostinho e cujos lados convergentes nesse vértice
teem os seguintes rumos magnéticos: oitenta e três graus e trinta minutos nordeste (83°30>'NE) e seis grau-s e trinta minutos sudeste
(6.030'SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamenlte mencionadas neste decreto.
ArL 2.0 A concessionária da autorizacão poderá utilizar-se· do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e 11 do cita-do art. 24 e no art. 25 do
mBsmo Código.
Art. 4. 0 As propriedaes vizinhas estão sujeita-s às servidões de
solo .e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. -39 ·e 40
do citado Gódigo.
Árt.. 5. 0 A concessionária da autorizacão será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autoriz·acão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, -pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e 53..0
da República.

GETULIO VARGAS.

Fernando CoSta.
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DECRETO N. 6. 686

~ DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Lisbôa Braga à pesquisar calcáreo~ manganês e Msociados no municfpio de Ouro Preto,. do
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição, e nos termos do decreto·-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Lisbõa Braga
a pesquisar calcáreo, manganês e assooiados numa área de cinquenta hectares (50 Ha.) situada à margem esquerda da e·strada de roc
dagem -de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, no lugar den~minado
Rodeio de Baixo, do distrito de São Julião, município ele Ouró Preto,
do Estado de 1'linas Gerais, e cte.limitada por um retângulo assim
definido: um dos vértices está situado a oitocentos metros (800 m.)
do quilômetro cento e cinco {km. 105) da estrada acima referida ..
CQiltados sobre a normal à_ reta que liga este ao cjuilômetro cento e
seis (km. 106), e os lados ad,jacentes a esse vértice teem qui'":'
nhentos metros ( 500 m.) contados sobre o prolongamento da ref'e-rida normal e mil metros (1. 000 rn.) contados paralelamente à
direção determinada pelos quilômetros 105 e 106 da mencionada
estrada de rodagem. - Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de :l\Hnas e seus arts. I, I~, III,
IV, VII. -IX e outras do citacto Código não expressamente mencio-

nadas neste decreto.

-

Art. -2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério ·e custeio
dos trabalhos.
Art 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do -citado art. 24 e no arL25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão · sujeitas às servidões
de solo e _sub-solo para CY3 fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará- dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que- será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos
mil réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.687-

DE

9

DE JANEIRO DE

194i

Autoriza o cidadão brasileiro Alcides Francisco Castro Junqu,eira· a
pesquisar mica e associados no municf.pio de Resplendor do Estado de Minas Gera·is.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer_e o art. 74, letra a, da Constitui~.ão e nos termos do decreto-lei
n. 1.9&5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
A!'t. 1.° Fica -autorizado o cidadão brasileiro Alcides Francis~.o
Castro Junqueira a pesquisar mica e associados numa ·área de cinquenta hectares (50 Ha.) situada no lugar Vala Grande, município de
Resplendor do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem um vértice a duzentos e quarenta metros (240 m.) na
direção .sessenta e um graus e quinze minutos sudeste ({)1°1 15' SE},
do canto- sudeste da casa de Eugênio Stok e cujos lados adjacentes a
es-se vértice teem os saguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos rnetros (600. m.) e oitenta e sete graus noroeste (87° NW),
e oitocento'5 e vinte e cinco metros 825 m.) e três graus nor.ct.este
(3° NE). - Esta autorização é outorgada mediante as condições dó
art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, III; IV VII, IX e outras
do -citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 -Esta aUtorização será declarada caduca ou nula~ na forma: do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 211 e no art. 25
do mesmo Código.
,
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas e.stão sujeitas às servidões
de .sol-o e sub-<Solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Ar{. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depart.amento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autónt.ica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da Repúblico.

GETUI~IO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.688-

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Extingue- um cargo excedente da classe .G da carreira de Escriturário do Quadro único do Ministério da Agricultura.
O PÍ'esidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, em virtude da aposentadoria de Isaac Mello, um ( 1) cargo excedente da classe G da carreira de Escriturário do Quadro único do
Ministério da Agricultura. aproveitando-se o saldo apurado, dentrO
da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de
cargos vagos na referida oarreira, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.886, de 15 de dezembro de 1939.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da- Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.689

-DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Ex-tingue um ca.rgo excedente na classe G da carreira de
tínno do Quadro ú_nico do M{nistério da Agricultura

Cor~r

O 1Presidente· da Repúbli-ca resolve declarar extinto, por se
achar vago, em virtude de falecimento de Paulino Pinheiro Machado, um cargo excedente na classe G,' da carreira de Contínuo,
do Quadro único do Ministério da Agricultura, aproveitando-se o
saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento,
para o preenchimento de cargos vagos na referida carreira, conf:.lrme dispõem as. tabelas anexas ao decreto n. 1. 9-10, de 23· de agosto
de 1937,

·Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULio· VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.690-

DE

9

JANEIRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achal
vago, um (1) cargo excedente da classe F, da carreira de Policia
Fiscal, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, aprovei...
tandO-se o s·aldo apurado, dentro da verba global do respectivo
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orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1. 847,
de 7. de dezembro de 1939, em virtude do falecimento de João
Morais de Farias.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.691-

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Suprime um caxrgo na class'e A da carreira, extinta, de Estacioná?•io,.
do Quadro único do Ministé1·io da Agricultura
O Presidente da República:

Resolve suprimir, por se achar vago, em virtude do falecimento
de João Baptista de Almeida, ·um ( 1) cargo na classe A da carreira,
extinta, de Estacionário do Quadro único do Ministério da Agricultura, confor.mc dispõem as tabelas a.nexas ao -decreto-~lei n, 982, de
23 de dezembro de 1938.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO ii. 6.692-

DE

9

DE JANEIRO DE

1941

Extingue um cargo excedente na classe E da carreira de Auxilia~
de ensino do Quadro único do Ministério da Agricultura
·
O Presidente da República:

Resolve declarar extinto, por se achar Vago, em virtude da aposentadoria de João Pistelli, um (1) cargo excedente na classe E da
.carreira de Auxil-iar de Ensino, do Quadro único do Ministério da
Agricultura, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global
do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vago5 na
referida carreira. conforme dispõem as tabela,s anexas à lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
.53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.693-

DE

9

DE JANEIRO DE

i9H

Extingue dois. c.argos excedentes no Quad1·o único do Ministério da
Agricultura

O Presidente da República:

Resolve declarar extinto, por se acharem vagos, em virtude_ da
promoção de Tranquelino Avelino de Freitas Junior e Lauro Sddré
Viana, dois (2) cargos excedentes da classe J da carreira de Inspetor
de Produtos de Origem Animal, do Quadro únic() do Mini-stério da
Agricultura, ·aproveitando,-se o saldo apurado, dentro da verba globaL
do respectivo orcamento, rara o preenchimento de cargos vagos na
carreira de Veterinário, ~onforrne consta d&s tabelas an·exas ao decreto n. 1.400 de 2i de janeiro de i937.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.·
GETULIO VARGAS.

Fernand.o Costa.

DECRETO N. 6. 694 -

DE

9

DE JANEIRO DE

194i

Extingue unt. cm·go excedente na classe p· da. ca1•reira de Datil6ura{o do Quadro ún·ico do Ministério da Agricultura
O Presidente da República resolve declarar extinto, por ~Se
achar vago, em virtude do falecimento de Serafim Freire Bittencourt,
um (i) cargo excedente na classe F d.a carreira de Datilógrafo do
Quadro único do Mi'nistério da Agricultura, aproveitando-se o saldo
21lUrado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para preenchimento de cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem
as tabelas anexas ao decreto n. 1.9i0, de 23 de agosto de 1937.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1-941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.695 -

DE

9

DE JANEIRO D<E

194i

Extingue cargo excede'iite
O Presidente da República resolve· declarar extintos, por se
acharem vagos, dois (2). cargos excedentes da classe E, da carreira
de servente, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo
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orçamento, para o preenchimento de· cargos vagos na mesma carreira.
conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-•Iei n. 2.18-2, Oo 9
de maio .de 1940, em virtude da aposentadoria de Antônio José de
Seixas Ferrão e de Bernardo Pereira F e i tal.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1941, 120.0 da IndepP.ndência e53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cnsta.

DECRETO N. 6.696-

DE

10

DE JANEIRO DE

19H

Autoriza ,.o c-idadão alemão Ernesto Alberto Braeclter a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendó em vista o decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo únieo. Fica autorizado o cidadão alemão Ernesto Alb>S.l'to
Braecher, x-esidente em 'reófilo Otoni, Estado de Minas Gerais; a
comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. '*66, de .i de
junho de 1938, constituindo titulo 'desta autorização uma via autênlica do presente decreto.
Rio de Janeiro, !O de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.697-

DE

10

DE JANEIRO DE

1941

·Autoriza o cidadão brasileiro A1·istóteles PerreiTa da Costa a·
comp1·m· ped1'as preciosas

O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constitnição, e tendo em vista o decretolei n. '66, de 4 de junho de 1\l38, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristóteles
Ferreira da Costa, residente em •reófilo Otoni, · Estado de Minils
Gerais, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei número 466, de 4 de junho de 193~, constituindo título desta autorização uma via ~utêntica à o presente decreto.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 19/.d, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
C~l.

de Leis -

Vol. !I

-2
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DECRETO N. 6.698-DE 10 DE JANEIRO DE 1941

Autoriza o cidadtlo brasileiro. José Alves Ferreira a comP'f'ar pedras

preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lh~ confere o
art. 7'4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n. 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão bra.s.ileiro José Alves
Ferreira, residente em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas, nos termos- do -decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de 1938, coootituindo título desta autorização uma via autêntica do present!3 decreto.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 699 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1941

Autoriza o cidadão alemão Augusto Ziemer a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República·, usando da atribt\ição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo ~m-·vista o decreto-lei número· 466, de 4 de junho de 1938, de.creta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão alemão Augusto Ziemer,
residente em Arassuaí, Estado de Minas Gerais, a compra•r pedras
preciosas nos termos do decreto-lei n .. 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente
decreto.
Rio de Janeiro, \0 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
Q-ETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6. 700 -

Autoriza a

~irma

DE 13 DE JANEIRO DE 1941

J. R. -Azeredo a comprar pedras preciosas

O Presidente· da República, usando 'da autorização que lhe confere

o art. 74, letra <4 da Constituição e tendo em vista o decreto-lei nú-

mero 466, de 4 de junho de 1.938, decreta:
Artigo único.· Fica autorizada a firma J. R. Azeredo, estabele-,

.cida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-
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lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de ,janeiro, 13 de janeiro· de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 701 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1941

Aprova projetos e orçamentos bdsicos, para a construção de uma garage no pdtio da estação de Praia Formos(b-CaTgas - LúUw
do Norte, de "The Leopoldina Railway Company, LimUed".
O PresiCe.nte ·da República, usando da atribuição que lhe .confere
o art. 7 4, letra a, da ·Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e .orçamentos básicos que
com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, na importância de réis
250:365$5 (duzentos e cinquenta contos trezentos· e sessenta e cinco
mil e Q-uinhelltos réis), para a construção de uma garage na estação
de Praia Formosa-Cargas para auto camin'hões de entrega e coleta de
Cargas e encomendas a domicílio, uma dependência para escritório,
uma para oficina, instalações sanitárias, vestiário para o pessoal e um
reservatório ·subterrâneo para 30.000 litros dágua e outro elevado
com capacidade de 20.000 litros.·
Art. 2.0 N; despesas que forem realmente efetuadas, depois de
apuradas em regular toma.Ca de contas e reconhecidas pela. forma
determinada no art. 9. 0 das instruções aprovadas pela portaria
n. 519, -de ·21 de outubro de 1939, correrão à conta dos recursos concedidos pelo ·qecreto-lei n. 1.474, de 3 de agosto de 1939.
Art. 3. 0 P,ara a conclusão das obras a qlie se refere o artigo
1.0 fica marcadO o prazo àe oiio meses. a contar da data em que a
requerente for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro <te 1941, 120.0 da Indepedência e
53.0 da República.
GE'l·ULIO VARGAS.

João de Mendonça Li-ma .
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DECRETO N. 6. 702 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1941

A 1n·ova projeto e o1·çamento, para a construção de uma estação, casa
de residência para o Aoente e um desvio para cruzamento de~
trens no km. 409+57 4,50, da Linha do centro, entre as estações
de Teixei'ras e Vaú-Assú, na "The Leopoldina Railway Company,
Limited".
o Presidente da -Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
A,rt. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelO Diretor de Contabilidade da •3ecrctaria de
Estado da Viaç,ão e Obras Públicas, para a construção de uma estação,
easa de residência para o Agente e um desvio para cruzamento de
trens, no km. 409+57 4,50 da Linha do Centro, entre a.s e.stações de
Vaú-Assú e 1~eixeira~, na "The Leopoldina Railway Company, Limitr.d''.
Art. 2.0 As despesas que forem realment~ efetuadas, até o máximo r o orçamento óra aprovado, na importância total de 21.1:7:980$360
(duzentos e quarenta -e sete contos, novecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta réis), e reconhecidas pela forma determinada no art. 8. 0
das inE-truções aprovadas p'ela portaria n. 839, de 7 de dezembro de
1P.33, serão levadas à conta do produto da arrecadação da taxa adicional de 10 o/o a que ~e refere o § 4.o do art. 3.0 da portaria n. 225,
de 28 de abril de 1937.
Art. 3. 0 Pára a conclusão das obras a que se refere o artigo
1.0, fica marcado o prazo de dez meses, R conta.r da· data em que a
Companhia fo[' notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 13 de. janeiro de 1941, 120.0 da Indepedência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 6. 703 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1941

Det:lara extintos cargos excedentes
O PI'esidente da República, usando da atribuição q:.B lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição,
Resolve declarar extintos, por se acharem vag·os, os segUintes
cargos excedentes do Quadro II do Ministério da Viação e Obras Públicas: dois (2) de classe E, @ carreira de Servente, em virtude
do falecimento de Affonso Nascimento Costa e da nomenc:ão para
outro cargo público de Humberto Valeria dos Santos: um (1) da
classe F, da carreira de Condutor de trem, em virtude do faleoimento de Augusto da Silveira Dezonne, aproveitando-se o saldo apurado. dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos nas referidas carreiras, conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936. ·
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 19H, 120. 0 _da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lim4.
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DECRETO N. 6. 704 -

DE 14 DE JANEIRO DE 1941

Extingue um cargo excedente da classe G, da carreira de Médico
Clinico, do Quc1dro I díJ Ministério da Educação e Sq·ude
O Presidente da República, usando da atrifiuição que lhe confere
o art. '7 4, letra a, da Constituição,
Resolve declarar extinto um cargo excedente da ·classe G, da
carreira de Médieo Clínico, do Quadro I, do Miuistério da Educação
e Saude, vago em virtude da transferência de Decio Olinto de Oliveira, aproveitando-se o saldo apurado dentro da verba global do
respectivo orçamenio, para preenchimento de cargos vagos na l'eferida. carrei:i-a do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à
lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, com as modificações determinadas pela lei n. 378 e atos poSteriores.
Rio _de Janeiro, 14 de janeiro de 1_941, 120.0 da

Independêm~ia

e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo CapanemiJ.

DECRETO N. 6.705-

DE

14

DR JANEIRO DE

1941

Suprime um cargo extinto do Quadro I do Ministério da Educação
e Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra ·a, da COnst-ituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe D. da earrcira
de Carpinteiro, do Quadro I, do Ministério da Educação e· Saude,
que se acha vago em virtude da promoção de Manoel JOaquim dos

Santos.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1-941, 120.0 da IndependCncia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo, Capanema.
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DECRETO N. 6.706- DE 14 DE JANEiRO DE'19H

Suprime um cargo extinto do Quadro I do Ministério da Eduâaçã6
e Saude

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 fi, letra a, da -constituição,
·
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe A, da carreira de
Jardineiro, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, que
t"e acha vago em virtude da promoção de Joaquim da Costa Pereira·.
Rio' de Janeiro, !4 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 707 -

DE 14 DE JANEiRO DE 1941

Suprime um cargo extinto do Quadra VII do Ministério da Educação
e Soude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe C, da carreira
de Marinheiro, do Quadro VII, do Ministério da Educação e Saude,
que se acha vago em virtude da promoção de Abilio Teixeira.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema. ·

. DECRETO N. 6.708- DE 14 DE JANEIRO DE 194!
Sup?·ime um ca1'(}o extin\to do Quadro I do Ministér-io -da Educação e

Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe H, da carreira de
Patrão, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, que se acha
vago em virtude· da apos-éntadoria de João ·Jorge Travassos.
1\io de Janeiro, 14 de janeiro de 1941, 120.o da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo CapaneJrfa.
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DECRETO N. 6.709

H

-DE

DE JANEIRO DE

1941

Sttp1·irne um cargo extin(Q do Quadro VII do Ministério da Educação e

Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra
da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe F, da carreira de
Maquinista marítimo, do Quadro VII <lo 1Ministério da Educação e
Saude, que se acha vago em virtude da aposent~doria de Durval Marciano da Silva.
·Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da Repúblka.

a;

GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 710

-DE

H

DE JANEIRO DE

1941

Suprime um cargo extinto do Quadro I do Ministério da Educação e

Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe· ,c, da carreira de
Eletricista do Quadro I do Ministério da Educação e Sande, que se
acha vago em virtude da promocão de Durval Fontes.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1941, 120.0 da Indep'endência e
53. 0 da República.
GETULIO V AROAS.
Gustavo Capancma.

DECRETO N. 6. 711 -

DE

14

DE JANEIRO DE

1941

S'uprlme um c.argo extinrto do Quadro I do Ministh•io da Educação e

Saude
O Presidente da República, t.;Lsando da atribuicão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da· classe C, da carréira de
Trabalhador, do Quadro I do Ministério da Educação e Saude, que se
acha vago em virtude da aposentadoria de Noé Ramiro.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULio VARGAS.

Gustavo Capanema.
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PJ!.CRETO N .. 6.712-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

l~·omulga ~

·'l'ratado para a solução pacífica· das contrové1•sías ~ntre
o BrasU e ·a Venezuela, firmado em Caracas, a 30 de março de
!.940.
0 Presidente dà Repúplica:

Tendo ratificado a 29 de outubro de 1940 o Tratado para a sohwúo pacifica àas controvérsias entre o Brasil e a Venezuela, firmado em Caracas, a 30 de marco de 1940; e
1!.a:Vcthio stdo trocados os respectivos instrumentos de ratifi·
caçãO na cidade do. Rio de Janeiro, a 9 de janeiro de 1941;
Decreta. que o referido Tratado, apenso por cópia ao presento;.
decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contem.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da. República.
GETULIO

VARGAS.

Os'l.valdo Aranha.

GETULIO DORNELLES VARGAS
P::-esidente da República dos Estados Unidos do Brasil
~·nço. saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que.
(>ntre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República dülf
F.:Stados Unidos da Venezuela, foi concluído e assinado pelos respe(}tivos Plenipotenciários, em Caracas, a.30 de março de 1940, o Tratado
para a Solução Pacífica das Controvérsias, do teor seguinte:

Tratado .Qara a solução pacifica Tratado para la solución pacíficp
das cont.rovérsias entre o Brade las controversias entre Bra..,sil. y VenezUela
~
s-il e à Von~z.uela

9 Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil e o Prer,idente da República dos Estados Unidos da Venezuela, sin'~ramente desejosos de eXpressar de forma solene os sentimentos pacíficos que animam
oa respectivos povos e de manifestar· o desejo de· renunciar

E! Presidente de Ia República
de los Estados Unidos de! Brasil
y e! Presidente de Ia Repúblic•
de los Estados Unidos de Vens
zuela, sinceramente deseosos deexpresar en una forma· solemnelos sentimientos pacíficos qur,animan a sus respectivos pueblos, y de manifestar e! deseo clf
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ao recurso às armas como instrumento da política recíproca dos
dois paises, r~solveram celebrar
um tratado para a solução pacifica das controvérsias que, entre
ambos, se possam suscitar, e, para
esse fim, designaram como plenipotenciários, a saber:
O Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, o Senhor José Francisco de Barros Pimentel, Embaixador do Brasil em
os Estados Unidos da Venezuela.
O Presidente dos Estados Unidos da Venezuela, o Senhor Dou-·
tor Esteban Gil Borges, Ministro
das Relações Exteriores dos Estados Unidos da Venezuela.
Os quais, depois de haverem
trocado os respectivos plenos poderes, achados em boa e devida
forma, convieram nas disposições seguintes:

renunciar ai recurso de las armas como instrumento de la política recíproca de los. dos países,
han resuelto celebrar un tratado
para la solución pacifica de las
cntroversias que entre ambos
puedan suscitarse, y con tal fin
han clesignado como plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la República
de los Estados Unidos del Brasil,
al SeiíOI' José Francisco de Barros
Pimentel, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los
Estados Unidos del Brasil en los
Estados Unidos de Vfmezuela.
El Presidente de los Estados
Unidos de Venezuela, al Sefior
Doctor _Esteban Gil Borg-es, Mi-:nistro de Relaciones Exteriores
de los Estados Unidos de Vone.imela.
Los cuales, después de haber
canj8ado sus respectivos plenos
poderes, que fueron hallados en
buena y" debida forma, han convenido ·en las disposieiones siguientes:

ARTIGO PRIMEIRO

ARTÍCULO I

As duas Altas Partes Contratantes se comprometem, reciprocamente, a não recorrer, em nenhum caso, à guerra, ou praticar
qualquer ato de agressão, uma
contra a outra.

Las dos Altas Partes Contratantes se eomprometen . recíprocamente a no recurrir, en ningún
caso, a la guerra. ni ejercer, la
una contra la otra, ningún ato de
agfesión.

ARTIGO

I!

. ARTÍCULO

II

As duas Altas Partes Contra.tantes a~sumem, igualrnentj3, o
compromisso de submeter a um
dos processos de solução pacífica
indicados no presente tratado todas as controvérsias, de qualquer
natureza ou causa, que· surgirem
entre elas e que não tenha sido
possivel resolver amigavelmente
,pelos meios diplomáticos ordinários.

Las dos Altas Partes Contratantes se comprometeu, igualmente, a someter a tino . de _los
procedimientos de solución pacífica indicados eu el presente tratado, todas las controversias, sean
cuales fueren su naturaleza o
causa, que surgieren entre ellas
y que no haya sido posible resolver amigablemente- por. los .medias diplomáticos ordinarios.

Awrwo III

AR'l'ÍCULO JII

Bajo la reserva de lo estipuSob resocva do disposto no final do artigo anterior, serão sub- lado en la parte final del Artimetidas à decisão. da Corte Per- culo li, serán sometidas a la d~-

26

ATOS DO PODER EXECUTIVO

manente de Justiça Internacional
ou de um tribunal arbitral todas
as controvérsias que não tenham
sido solucionadas por meio de
processo de éonciliação previsto
no presente Tratado e que tenham por objeto:

Quando houver divergência entre as Partes Contratantes sobre
se o litígio está ou não incluído
em alguma das categorias acima
indicadas. essa questão preliminar será submetida à Corte Permanente de Justiça Internacional. Ambas as Partes se comprometem a acatar a opinião da
Corte a tal respeito e a proceder
consequentemente.

cisión de la Corte Permanente de
Justicia Internacional o de un
tribunal ·arbitral, todas las controversias que no hayan sido
ajustadas, por medio dei procedimiento de conciliación previsto
en el preserite tratado, y que tengan por objeto:
a) la interpretación de un tratado;
b) cualquier punto de derecho
internacional;
c} la existencia de cualquier
hecho que, de haberse verificado,
constituiria la violación de un
compfomiso internacional;
d) Ia naturaleza y la extensión
de la reparación debida por esa
violación.
Cuando entre ambas Partes
Contratantes hubiere divergencia
acerca de si el litigio está o no
comprendido en alguna de las categorias arriba indicadas, esa
cuestión preliminar será sometida
a la Corte Permanente de Justlcia Internacional. Ambas Partes
se comprometeu a acatar la opinión de Ia Corte a tal respecto y
a proceder en consecuencia.

ARTIGO IV

ARTÍCULO IV

a) a interpretação de um tra-

tado;

b) qualquer ponto de direito
internacional;
c) a existência de qualquer
fato que, se verificado, constituiria violacão de um compromisso
internacional;
d) a natureza e a extensão da
reparação devida por essa vio-

lação.

Em cada caso particular, que
En cada caso particular que
haja de ser submetido · à Corte haya de ser sometido a la Corte
Permanente de Justiça Interna- Permanente de Justicia Internacional, ou a um tribunal arbi- cional,· o a un tribunal arbitral,
tral, as Partes Contratantes fir- las Partes Contratantes concluimarão um compromisso,. por no- rán un compromiso, por cambio,
tas trocadas entre ambas, no qual de notas entre si, en el cual se dese determinem claramente o ob- terminen claramente el objeto
jeto do litígio, os poderes confe- dei litlgio, los poderes conferidos
ridos à Cor-te ou ao tribunal arbi- a la Corte o al tribunal arbitral,
trai, os prazos e demais condições los plazos y demás condiciones
combinadas entre elas.
convenidas entre ellas.
A falta de acordo entre as ParA falta de acuerdo entre Ias
tes, sobre o compromisso, e depois· Partes acerca del compromiso, y
de aviso prévio de um mês, qual- después de aviso previ'O de ·u11
quer delas terá a faculdade de le- mes, cualquiera de ellas tendrá
var a questão diretamente, por via la facultad de llevar el asunto,
de simples requerimento, à Corte directamente, por via de simple
Permanente de Justiça Interna- requerimiento a la Corte Permacional.
nente de Justicia Internacional.
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ARTIGO

V

As questões que já tenham siclu
objeto de acordo definitivo entre
as duas Partes Contratantes. nâ')
poderão dar lugar a recurso par;t
-a Corte Permanente· de Justiça
Internacional, salvo se a contro·vérsia versar sobre interpretacão
ou execução de tal acordo. Não
poderão, tão pouco, ser submetidas a nenhum tribunal arbitral.
ARTIGO

VI

Em caso ãe litígio, cujo objeto, segundo a legislação interna
àe uma das Partes Contratantea,
dependa da competência dos seus
tribunais nacionais, a questão não
será submetida aos processos previstos neste tratado, senão quando for alegada denegação de justiça, depois de julgamento defimtivo proferido em tempo razoavel
pela autoridade nacional competente.
ARTIGO

VII

ARTÍCULO

V

Las cuestiones que ya hayan
sido objeto de acuerdo definitivo
entre ambas Partes Contratantes
no podrán dar lugar al recurso
ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, salvo si la
controversia versare sobre la interpretación o ejecución de tal
ac'uerdo. Tampouco podrán s9r
sometidas a ningún tribUnal arbitral.
ARTÍCULO VI

En caso de litígio cuyo objeto
según la legislación interna de
una de las Partes Contratantes,
depende de la competencia de sUs
tribunales nacionales, Ia cuestión
no será sometida a los procedimientos previstos en este tratado, sino cuando se alegue denegación de justicia, después de sentencia definitiva, dictada en tiempo razonable por la' autoridad
nacional competente.
ARTÍCULO VII

Nos c.asos em que se procure
En los casos en que se recurra
uma solução arbitral, cada uma·· a una solución arbitral, cada una
das Partes Contratantes designará de las Partes Contratantes desium árbitro que não seja ·de 'na- gnará un árbitro, que no sea de
cionalidade da Parte que o desi- la nacionalidad de Ia Parte que
gnar e tr.atará de se entender lo designa, y tratará de entendercom a outra Parte sobre a esco- se con la otra Parte para des:lha de mais um_ árbitro, que não gnar un árbitro más, que no dedeverá pertencer a nenhuma das berá pertenecer a ninguna de las
nacionalidades a que pertençam nacionalidades a que pertenez-can
os outros dois. Esse terceiro ár- los- otros dos. Ese tercer árbitro
bitro será o presidente do tribu- será el Presidente de! tribunal
nal assim constituído.
a-sí constituído.
Se houver desacordo quanto à
Si hubiere desacuerdo con resescolha do terceiro árbitro, as pe-cto a la elección del tercer árduas Partes· Contratantes pedirão bitro, ambas Partes Contratantes
ao Presidente da Corte Suprema pedirán ai Presidente de la Corte
dos Estados Unidos da América Suprema de los Estados Unidos
que faça a -designação do presi- que haga la designación dei Predentc do tribunal.
sidente de! Tribunal.
As decisões do tribunal arbiLas decisiones dei tribunal artrai serão tomadas por maioria· bitral serán tomadas por mayoria
de votos. As duas Partes se com- de votos. Las dos Partes se comprometem a respeitá-las.
prometeu a respetarlas.
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ARTIGO VIII

AHTÍCULO VIII

Se a sentença àa Cor_te Permarwnte de Justiça Internacional ou
do tribunal arbitral declarar que
uma decisão tomada ou uma me-dida ordenada por alguma autoridade judiciária ou qualquer outra autoridade Je uma das Partes
Contratantes se' acha inteira ou
parcialmente em oposij;ão com
o direito internacional, e se o direito constitucional da dita Parte
nãn permitir ou só imperfeitamente permitir que ·desapareçam
as consequências dessa decisão ou
dessa medida, as Partes concürdam em que, pela própria sentença da Corte ou do tribunal al'bitral, deverá ser concedida à
Parte lesada satisfação equita-

Si la sentencia de la Corte
Permanente de Justicia Internacional o dei tribunal arbitral declarase que una decisión tomada
o una medida ordenada por alguna autoridad judicial. o cualquier
otra autoridad dependiente de
una de las Partes Cont:ratanl.es se
encuen~ra, en todo o en parte,
en oposición con el darecho internacional, y si el derecho constitucional de dicha Parte no permitiera, o só lo lo permiti era, imperfectamente, que desaparezcan
las consecuencias de esa decisión
o de esa medida, _las Partes están de acuerdo en que, por la.
propia sentencia de la Corte o dei
tribunal arbitral, deberá conc~
derse a la Parte lesionada satisfacción equitativa.

tiva.

ARTIGO

IX

Sob reserva de cláusula compromissória em contrário, cada
Parte Contratante poderá pedir
ao tribunal arbitral que der a
sentenca a revisão ·desta. Esse
pedido, porem, não poderá ser
motivado senão p'elo descobrimento de algum fato que podet;'ia
ter exercido influência decisiva
sobre a sentença e que, por ocasião do encerramento dos debates. era desconhecido do próDriO
tribunal e da Parte que pedir a
revisão.

AR'l'ÍCULO IX

Bajo reserva de estipulaci6n
en contrario en la cláusula compromisoria, cada Parte Contratante podrá pedir al tribunal arbitral que haya dictado la sentencia, la reviBión de ésta. Sin
emhargo, esa petición no podrá
ser motivada sino por el de:;cubripliento de algún ·hecho que
pudiera haber ejercido influencia
decisiva sobre la sentencia y que.
para la época de cerrarse los debates, era desconocido del propio
tribunal y de b Parte gue pidiere la révisión.
§_ 1.0 Se, por uma razão qual- ·
Parágrafo 1.0 Si, por cualqtiier
quer, um ou mais membros do razón, uno o más miembros del
tribunal que proferiu a sentença, •tribunal que dictó la sentencia
não puder tomar parte na revi- no pudieren tomar narte en la
são, a sua substituicão será f.eita revisión, su sub~titución se .hará
da maneira fixada para a sua de_. la misma manera fijada para
nomeação.
su. designa.ción.
§ 2.0 O prazo dentro do qual
Parágrafo 2.0 El plazo dentro
o pedido de revisão po'derá ser dei cual podrá hacerse la petifeito deverá ser determinado na ción de revisión deberá determisent.ença arbitral, a menos que o narse en la sentencia arbitralJ a
tenha sido no compromisso.
menos que ya lo haya sido en
el compromiso.
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AR'l'IGO X

ARTÍCULO X

uma das Partes Contratantes alegar que a controvérsia que
as divide versa sobre questão
que, por sua natureza e segundo
o direito -internacional, pertence
exclusivamente à competência ou
à jurisdição doméstica de tal parte, e se a parte adversa reconhecer justa a alegação, o litígio será
submetido ao processo de conci-

Si una de las Partes Contl'atantes alegare que la coub·oversia
que laS divide versa sobre asunto que, por su naturaleza y se-·
gún el derecho inte'rnacional, pertenece exclusivamente a Ia competencia o a la jurisdicción domésticq de dicha Parte, y si la
Parte contraria reconociere justo
el alegato, el litigio será som9tido ai pfoceso de conciliación

se

liação indicado no artigo XVIII.

indicndo en el Articulo XVIII.

Se, ao contrário, a p.1rte adversa assim não o recbnllecer,
a exceção será julgada pela Corte
Permanente de Justiça Internacional. Se esta reconhecer que
a exceção tem fundamento, o liUS'io será submetido à Comissão
permanente de conciliação, a que
se referem os artigos XI e seguintes. Na hipótese contrária, a
própria Corte decidirá sobre o
mérito do litígio.
ARTIGo XI
As Altas Partes Contratantes

instituirão uma Comissão permanente de. conciliação, composta de
cinco membros.
Cada uma das partes designará
dois desses membros, sendo somente um deles natUral .do país
que o nomear. O quinto ~erá o
Presidente e a sua escolha se fará
por aeordo entre as duas Partes
Contratantes, entendendo-se, porem, que não pertencerá a nenhuma das nacionalidades já representadas na Comissão.
ARTIGO XII

A Comissão permanente de conciliação deverá estar constituída
e pronta para funcionar seis meses depois da troca de ratificações do presente tratado.

Si, por el contrario, la Parte
opuesta no lo reconociere asi,
la excepción será juzgada por
la Corte Permanente de .Juslicia
Internacional. Si ésta reconociere
que la excepción es fundada, el
litigio será sometido a Ia Comisión Permanente de Conciliación
a que se refieren los artículos XI
y siguientes. En la hipótesi.g
contraria, la propia Corte decidirá acerca dei mérito del litigio.
AR'rfcuLO XI

Las Altas Partes Contratantes
instituirán una Comisión Permanente de Conciliación, compuesta de cinco miembrof:;.
Cada una de . las Parte.s de-

signará dos de esos miembros,
siendo sólo uno de ellos natural
del pais que lo nombra. El
quinto será el Presidente y su
designación se hará por acuerdo
entre las dos Partes Contratantes,
entendiéndose, sin embargo, que
no pertenecerá a ninguna de las
nacionalidades ya represenladas
en la Comisión.
ARTICULO XII

La Comisión Permanente de
Conciliación deberá estar constituida y pronta a funcitJnar dentro de seis meses después dei
canje de ratifiéaciones ·del presente tratado .
Salvo acorao em contrário das . Salvo acuerdo en contrario de
Partes Contratantes, a Comissão las Partes Contratantes, la Coserá nomeada por três anos, que misión será nombrada por tres
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se prorrogarão automaticamente afias, que se prorrogarán autopor outros três anos, e assim su- máticamente por otros tres a:üos,
cessivamente, a não ser que, den- y así sucesivamente, a no ser que,
tro de três meses antes do fim dentro de los tres últimos meses
de cada prazo, as Partes não re- de cada término, las Pal'tes resolvam modificá-la, ou Substituí- solvieran modificaria o reemplala por completo.
zarla por completo.
Las vacantes que ocurran eu
QualqUer vaga que ocorra na
Comissão deverá set.· preenchida la Comisión deberán ser l\enadas
inmediatamente.
imediatamente.
ARTIGO

XIII

ARTÍCULO

XIII

La Comisión se reunirá, salvo
A Con:-issão reunir-se-á, salvo
acordo das Partes em contrário, acuerdo en contrario entre las
no lugar designado pelo·seu Pre- Partes, en el lugar designado por
sidente.
su Presidente.
ARTIGO

XIV

A Comissão poderá ser convocada por qualquer das Partes
Contratantes que, para esse efeito. se dirigirá ao respectivo Presidente.
ARTIGO

XV

Salvo estipulação em contrário, acordada pelas Altas Partes
Contratantes, a Comissão estabelecerá, ela própria, ~s regras do
seu processo que, em qualquer
caso, deverá ser contraditório.
Se não houver unanimidade, adotar-se-á o processo previsto pelo
Título li! da Convenção da Haia
para a solução pacífica das controvérsias internacionais, de 18
de o u tu b r o de 1907. As decisões da Comissão serão por
maioria de votos e ela não se
poderá pronunciar sobre o mérito da controvérsia sem a presença de todos os seus membros.
As · Partes serão representadas
junto à Comissão por agentes,
que terão a incumbência de ser.vir de intermediários entre elas e
a Comissão.

ARTÍCULO

XIV

La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de las Partes Contratantes que,. a ese efecto,
se dirigirá al Presidente resp cctivo.
ARTÍCULO

XV

Salvo estipulación en contrário
entre las Altas Partes Contratantes, la Comisión establecérá,
eUa misma, las reglas de su
procedimientó, que, en todo c-aso,
deberá ser contraditório. Si no
hubiere unanimidad, se seguirá
el procedimiento establecido en
el Título III de la Convención de
La Haya para el arreglo pacífico
de las controversias internaciónales, del 18 de octu·bre de 190<7.
Las decisiones de la Comisión
serán por mayoria de votos y
ella no podrá pronunciarse sobre el mérito de la controversia
sin la presencia de todos sns
miembros.
Las Partes serán repres~mta
das cerca de la Comisión por
agentes, que tendrán el encargo
de servir de intermediarias entre
aquéllas y la Comisión.
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ARTIGO

XVI

As Altas· Partes Contratantes
comprometem-se a facilitar os
trabalhos da Comissão Permanente de Conciliacão e, especialmente. a fornecer-lhe na mais larga
medida possivel, todos os documentos e informacões uteis,
assim como a usar dos meios de
que disponham para lhe permitirem que proceda, nos seus respectivos territórios e segundo
suas leis, à citação e à amlição
· de testemunhas ou peritos e a
qutras diligências.
ARTIGO

XVII

Durante os trabalhos da Comissão, cada comissário receberá
uma indenização pecuniária, cuja
importância será fixada, de comum acordo, pelas Partes Contratantes.
Cada um dos dois Governos
pagará suas próprias despesas e
. urna parte igual das despesas
comuns da Comissão, compreendidas nestas as ·indenizações previstas na primeira .alínea deste
artigo.
ARTIGO

XVIII

Todas as questões sobre as
quais as Partes Contratantes não
cheguem a acordo fJ,migavel mediante os processos diplomáticos ordinários, serão submetidas
ao processo de conciliacão, a não
ser que as Partes Contratantes
convenham em submetê-las à solucão arbitral ou jUdicial, conforme o artigo III.
ARTIGO

XIX

A Comissão permanente de
conciliacão terá por missão elucidar as queStões em litígio, re. colher, para esse fim, todas as
informações uteis, por via de inquérito ou de outra forma, e esforçar-se por conciliar as Partes.

ARTÍCULO

XVI

Las Altas Partes Contratantes
se comprometeu a facilitar los
trabajos de la Comisión -Pérmanente de Conciliación y, especialmente, a suministrarle, de la
manera más amplia posible, todos
los documentos e informaciones
útiles, asi como también a ernplear los medios de que dispongan para permitirle que proceda
a citar y oir testigos o peritos y
a otras diligencias, en sus respectivos territorios y según sus
leyes.
ARTÍCULO

XVII

Durante los trabajos de la Comisión, cada Comisario recibirá
una cornp·ensación pecuniaria,
cuyo monto será fijado, . de común aeuerdo, por las Partes c~m
tratantes.
Cada uno de los dos Gobiernos pagará sus propios gastos y
una parte igual de los g,lstos
comunes de la Comisión, · comprendidas en éstos las compensaciones previstas en la pr lmera
parte de este artículo.
ARTÍUULO

XVI!l

Todas las cuestiones sobre las
cuales las Partes Contratantes no
llegueri a un acuerdo amigable
mediante los procedimientos diplomáticos ordinarios, serán s-orneiidas al procedimiento cte conciliación, a menos que las Partes
Contratantes convengan en someterias a Ia solución a.rbitral o judicial conforme ai artículo UI.
ARTÍCULO

XIX

La Comisión Permanente de
Conciliación tendrá por misión
elucidar Ias cuestiones en litigio,
recoger, oon ese fin todas las informaciones· útiles por via de investigación o en otra .fof'ma, y
esforzarse por conciliar las Partes.
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Ela poderá, após exame do as-

~XECUTIVO

Ella podrá, después de exami-

sunto, exr,or às Partes os termos nar el asunto, informar a la~
do acordo que lhe parecer con- Partes los términos del acuerdo

veniente, e deverá, em todos os que le pareciere conveniénte y
eas os.· apresentar parecer sobre a deberá, en todos los casos, somecontrovérsia.
ter una opinión acerca de la controversia.
ARTIGO

XX

O parecer da Comissão Permanente de Concüiacão será apre:iCÍltado dentro de um ano, a contar da data em que_ ela houver
iniciado os seus trabalhos, podendo esse prazo ser prorrogado,
por mútuo acordo das Altas Parles Contratantes.
rral parecer será puramente
consultivo.
ARTIGo

XXI

Apresentado o parecer a que se
refere o artig·o anterior, as Altas
Partes Contratantes terão seis
meses para negociar um acordo,
sobre as bases do mesmo. Se,
após esses se.is meses, não houver conciliação, o litígio será levado à decisão de um tribunai
arbitral, nos termos dos artigos
IV e VII deste tratado.
.As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de submeter
o litígio de comum acordo, à Corte Permanente de Justiça Internacional, a qual julgai-á então

ex c:eqtto et bano.
ARTIGO

XXII

Os dois Governos se comprometem a abster-se, durante o
curso de qualquer processo Werto em virtude deste tratado, de
!oda medida suscetível de agravar o conflito ou executar as medidas provisórias que, na hipó-tese de litígio resultante de atos
já efetuados ou em vias de o :::erem, a Corte Permanente de .TusUça Internacional, o tribunal arbitral ou a C'omissão de r.onciliação. segundo o caso, julgue de ..
vam ser adotadas.

ARTÍCUI.o

XX

La opinión de la Comisjón Per-

manente de Concilia'ción será
presentada dentro de .um afí.o- a
contar de la fecha en que-hubiere
inieiado sus trabajos. El plazo
podrá ser prorrogado de mutuo
acuerdo por las Altas Partes
Contratantes.
La opinión de la Comisión será
puramente consultiva.
ARTÍCULO

XXI

PreEentada la opinión a que se
refiere el articulo anterior, las
Altas Partes Contratantes tendrán seis meses para negociar un
acuerdo sobre las bases de dicha
opinión. Si después de esns seis
meses no huibiere conciliación, la
controversia será sometida a la
decisión de un tribunal arbitral,
según lo establecido en los Artículos IV y VII de este •ralado.
Las PaNes Gontrat.anles se
reservari la familtad de <::ometer
de común a-euerdo la controversia- a la Corte Permanente de
Just.icia Intei'!lacionaJ. que, entonces, decidirá ex c:equo et bo-ito.
ARTÍCULO

XXII

Los .dos Gobiernos se e.omprometen .a abstenerse, durante el
curso de cualquier procedimiento abierto en virtud de este tratado, de toda medida susceptible
de agrav.ar el conflicto, y ejecutar
las medidas próvisionales que,
en la hipóte.sis de litigio resultante de actos -ya efectuados o en
vias de serlo, la Corte Permanente de Justicia Internacional, el
tribunal arbitral o· la Comisión
de Conciliación, según el caso,
juzgue que deban adoptarse.
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ARTIGO XXIII

ARTÍCULO XXIII

As contestacões que surjam sobre a interpretação ou execução
do presente tratado serão submetidas, salvo acordo em contrário, das Altas Partes Contratantes, à Corte Permanente de. Justiça Internacional, por via de
sjmples requerimento de qualquer .das mesmas Partes.

Las diferencias que surgieren
acerca de la interpretación o eje-.
cución dei presente tratado serán sometidas, salvo acuerdLi en
contrario de las Altas Partes
Contratantes, a Ia Corte Permanente de Justicia Internacional,
por via de simplé requerimiento
de cualquiera de las Partes.

AR1'JGO XXIV

ARTÍCULO XXIV

Desde a sua entrada em vigor
este tratado substituirá, pa.ra todos os efeitos, â Convenção de
Arbitragem celebrada em Caracas,
entre o Brasil e a Venezuela, a
30 de abril de 1909.

Desde su entrada en vjgor, este
tratado substituirá, para todos
los efectos, la Convención de Arbitraje, celebrada en Caracas,
entre el Brasil y Venezuela el 30
de abril de 1909.

ARTIGO XXV

ARTÍOUW XXV

Este tratado, preenChidas as
formalidades legais em cada um
dos dois países contratantes, Eerá
ratificado e as ratificações serão
trocadas na cidade do Rio de Janeiro no mais breve prazo possível.
Vigorará por dez anos a eontar da data da troca das ratificações, mas, não sendo denunciado seis meses antes do vencimento deste prazo, será renovado tacitamente, por outro pe-.
ríodo de dez anos, e assim sucessivamente.
Em ·qualquer caso, os processos já iniciados no momento· da
expiracão do prazo do tratado
prosseguirão até o seu termo
normal.
Em fé do que, os plenipotenciários acima indicados firmaram
o presente tratado em dois exemplares, sendo um em português
outro em espanhol, aos quais
apuseram· os seus respectivos se19S, em Caracas, aos trinta dias
do mês de março de 191,0.

Este tratado, una vez cumplídas Ias formalidades Iegale;s de
cada uno de los Paises Contratantes, será ratifi-cado, y las ratificaciones se canjearán en la
ciudad · de Rio de Janeiro en el
más breve término posible.
Permanecerá en vigor por diez
afios, a contar de la fecha del
canje de las ratificaciones; peto
si no es denunciado seis meses
antes dei vencimiento de ese plazo, se entenderá renovado tácitamente por otro Período ctc diez
afias, y asi sucesivamente.
En cualquier caso, los procedirnientos ya cornenzados en el mo·mento de expirar el plazo dei
tratado, continuarán su {}Urso
hasta su conclusión normal.
En fé de lo cual, los plenipo:..
tenciarios arriba indicados . han
firmado e! presente tratado, en
doble ejemplar, en portugués y
en castellano, y · lo han sellado
con sus respectivos sellos, en Caracas, a los treinta dias del mes
de marzo de 1940.

(L. S.) J. F. de Barros Pimentel.

(L. S.) J. F. de Barros Pimentel.

(L. S.) E. Gil Borges.

(L. S.) E. Gil Borges.
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E, havendo o Governo do Brasil aprovado o mesmo Tratado, nos
termos acima transcritos, pela presente o dou por firme e valioso,
para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será ·cumprido
•.nviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos 29 dias
do mês de outubro de mil novecentos e quarenta, 1i9.0 da lndepen'ctência e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 6. 713 -

DE

15

DE JA>IEIRO DE

1041

·neélm·a ext1.nto um. caroo excedente da classe K da carreira de- Engenheiro de Minas, do Quadro único do Ministério da Agricu.Uura
O Presidente da República resolve decla.rar extinto, por se achar
vago, em virtude da promoção de Irnack Carvalho do Amaral, um (1)
cargo excedente da classe K da carreira de Engenheiro de Minas, do
Quadro único do Ministério da Agricultur·a, aproveitando-se o saldo
apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para :preenchimento de cargog vagos na referida carreira, conforme dispõem
as tabelas anexas ao decreto n. 1. 400, de 21 de janeiro de 1937.
Rio de Janeiro, 15 ·de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 714

-DE

1!\

DE JANEIRO DE

1941

Prorroga por cento e o·itenta (180) dias o prazo a que se refere o
n. I do art. 2.o do decr~to n. 4 .. 335, de 5 de julho de 1939
O Presidente da República, usando das atribUições que lhe con- .
fere a leíra a do art. 7 4 da Constituição, nos termos do art. 9.o do
decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, ·e tendo em vista o que
requereu a Companhia Matogr,ossense de Eletricidade, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por cento e ojtenta (180) dias, o prazo
a que se refere o n. I do art. 2.0 do decreto n. 4.335, de 5 de julho
de 1939.
Art. 2..0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência

e 53.

0

da

Repú~lica.

GETULIO . VARGAS.

Fernarulo Costa.
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DECRETO N. 6. 715 ._

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Aprova. projeto e orçamento, para. ampliação das oficinas de João
Neiva, da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia, S. A.
O Presidente da República, usando da atribuição q,ue lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam ap1•ovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para ampliaçãO das oficinas
de ·João Neiva, da Companhia Brasileira -de Mineração e Siderurgia,
Sociedade Anônima, concessionária da Estrada de Ferro Vitória a
Minas.
Parágr~fo único. As despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
996:861$950 (novecentos e noventa e seis contos oitocentos e SP8senta
e um mil novecentos e cinquenta réis), depois de ap·uradas em regular
tomada de contas, sei'ão levadas à conta do produto da arrecadno3. o da
taxa adicional de 10 o/o, sobr-e as tarifas em vigor na referida Estrada,
no quatriênio de 1938-1941.
Rio de Jlaneiro, 15 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonç·a Lima

DECRETO N. 6. 716-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Concede à "Mineração Dom Bosco Limitada" autorização para funcionar como empresa de mineração.
O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe c-onfere
o art. 74, letra a, ·da Constituicão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' concedida à "Mineração Dom Bosco Limitada", sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital,
autorização para funcionar como empresa de mineração, de acordo
com o que dispõe o art. 6.0, § 1.0 , do decreto-lei n. 1. 985, de 2·9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a .mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Rlwogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 12G.o da Independência e

53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.717-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Outorg~ à .Prefeitttra Municipa~ de Prata, Estaria do Rio Grande do

Sul; concessão

Pm·a

legalizar o aproveitamento de energia

hid?~du

lica de uma queda dágua no Riq Prata, MunA.cípio de Prattt, na-

que!e Estado.
Nã·o foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de ?agamento.

DECRETO N. 6.718-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

.tiutoriza a firma D' Andretta & Comp. Limitada a pesquisar calcá1·eo

em terrenos situados no Munic·ipio de Itape,va, do Estado de São
Pau!o.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letr-a a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a firma D'Andretta & Comp, Limitada a
pesquisar calcáreo_ em duas.áreas isoladas Jocalizadas, respectivamente,
nos sítios "Caviuna" e "BOa Vista", no Município e Gomárca de ltapeva,
Estado de São Paulo. O sítio Caviuna é de propriedade dos concessionários, de Alexandre Samarone, Floréiico Dellarole e outros, e a á.cea
para pesquisa nele localizada tem a superfície de duz.entos e• vinte e
cinco (225) hectares e é delimitada por uma poligonal fechada, tendo
um de seus vértices a quinhentos (500) metros no rumo magnético
·quarenta e quatro graus nordeste (44°NE) do quilômetro cinco vírgula quatro (Km. 5,/i) do ramal da Rodovia Itapeva-Ribeirão Branco
para o sítio "Caviuna" e cujos lados a partir desse vértice teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos ( 400) metros, quarenta e seis graus sudeste (4.6°SE); ffiil (1.000) metros, quarenta ·e quatro graus nordeste (44°NE); mil e cem (1.100) metros,
quarenta e seis graus noroeste (46°NW); dois mil e trez!3ntos (2.300)
m€tros, quarenta e quatro graus sudoeste (44°SW); mil e cem (1.100)
metros, quarenta e seis graus sudeste (46°SE); seiscentos (60D) metros, quarenta e quatro graus nordeste (44°NE); quatrocentos (400)
metros,. quarenta e seis graus noroeste (46°NW); setecentos (700)
metros, quarenta e quatro graus nord~ste (1.~:4°NE) . O sítio Boa V1stn
é de propriedade de· Pedro José Antonio, Elidio José de Oliveira, Joa-·
quim Antonio Oliveira e Luiz José Oliv·eira, ·e a área para. pesquisa
nele localizada tem a superfície de cem (100) -hectares. e é delimit::tda
por um quadrado de mil (1.000) metr'oS de lado, tendo um de ·seus
vértices no quilômetro dezessete vírgula quatro (Km.17,4) da Rodovia Itapeva-Ribeirão Branco é os lados nele convergentes orientados
segundo os runi.os trinta e cinco graus noroeste (33°NW) e cinq'uenta
e cinco graus sudoes~ (55°SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições· do ·art. 16 do Código de Minas e seus ns. I,
li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Att. 2.0 A concessionária· da autorização poderá utiliz~r-se do
produto da pesquisa par.a fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou núla, na forma
do § 1.0 do art. 24 o rJo ar.t. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às 0 servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
·
citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado uelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará doS favõre.::,
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a _quantia de três. contos duzentos e cinquenta mil réis (3 :250$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1.5 de janeiro de 1941, .120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'fULiü VARGAS.

Fe1·nando Costa.

DECRETO N. 6.719- DE 15 DE JANEIRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Pereira de Mellp a pesquisa~
minét·io de- ferro e associados na cidade de ]Jelo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de. 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o ci-dadão brasileiro João Pereira de
Mello a pesquisar minérios de ferro e associado.s numa área de
três (3) hec.tares, na cidade de Bela Horizonte, área essa delimitada
por um hexágono irregular tendo um vértice no cruzamento da rua
do Ouro com a rua Palmeira e cujoS lados teem ·os seguintes com.
]>rimentos e orientar..ões magnéticas: cento e vinte (120) ·metros,
norte (N.); cento e cinquenta (i 50) metros, oeste (W·.); cento e
vinte (!20) metros, norte (N.); quarenta e oito (48) metros, oeste
(W.); duzentos e quarenta (240) metros, sul (S.); cento e. noventa· e oito (198) metros, leste (E.) . Esta autorização. é outorgada· mediante ~as c'ondiç!)es do art. 16 do Código de Minas e seus
ns. I, 11, 111, IV, -VII, IX~~ outras do citado--Código não expressamente
mencionadas neste -decreto.
·
·
Art. 2.0- O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
.Produto .da pesquisa para fins de estudo sobre .o minério· ·e custeiodos trabalhos.
·

ás
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.o do art; 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4..o As p'roprie,dades vizinhas 9sLão sujeitas às servidões de
solo. e sub-solo p'àra os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 1,0 do citado Código.
Art. f>.<t O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento NaCional da Produção Mineral e goz·hrá dos favores
discriminados no art. ·71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
( 100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeirO de H}41, 120.0 da· Independê-ncia
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.720-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza: o cidadão b1·asileiro Ivo dr: Magalhães a pesquisa1· cm·vão niineral no Município de São Jerônimo, Estado do R-io Grande do Sttl.

O Presidente da República, usando di atribuição que lhe confere o .art. 74, letra a, da Constituiç.ão .e nos -termos .:do decreto-lei
n, 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães
a pesquisar carvão mineral em terras de proprieda.de dos Srs. Anter-o Gomes e Constante Munari, situadas no 3.0 distrito do Município de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul, numa. área
de sete hectares e três mil oitocentos .e quarenta. oentiares (7Ha.,
3. 840), delimitada por um pentágono tendo um de seus vértices
sobre um marco, ponto de convergência das divisa"S das terras de
Antero Gomes, José Novak e viuva Abelardq. Pereira e cujos ladoS
teem os seguintoo comprimentos e. orientações: trezentos e .quatro
(304) metros, um grau e trinta minutos nordeste (1°30'NE. ~;
duzentos -e cinqpenta. (250) metros, setenta e um graus sudeste
(71°SE.); sessenta (•60) metros, cinquenta . e seis grau<S -sudeste
(56°SE.); cento e noventa (190) metros, um grau € trinta mie
nu tos ~udoeste (1°30'SW.); duzentos € noventa (290) metros,
oitenta e oito grans e trinta minutos sudoeste (88D3Q'SW.). Esta
a,utorização é outorgada mediante as condições do :art. 16 do Códig•) de Minas e .seus ns. Ij 11,. III, IV, VII, IX e outras não expr_essa':"
mente mencionadas neste decreto.
Art. -2. 0 O c0ncessiot1ário da autorização· poderá. utilizar-se do
produto da pesquisa para fins· de estudo sobre o minério e cu'steio
dos trabalhos.
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.Art. 3.0 Esta autor-izacão será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se oéor-c
rerem os motivos previstos nos .ns. I e li do citado art. 24 e' no
art. 25 do mesino Código.
Art. 4.'' .A-s propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de ~olo e sub-solo para os· fins da pesquisa, na forma dos .artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gosará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo•
Art. 6. 0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma. v in
autêntica deste, decreto, pagará de selo a quantia de cem mil r~éis
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral .do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicõe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 721

-DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Baptista de Freitas Junim· a pesquism· ouro no município de Pitanguí, Estado de Minas Gerais
O PresldAnte d~t República, uSando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, ·.letra a, 'âa Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1 ·. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro João Baptista de
Freitas Junior a pesquisar ouro numa área de cento e vinte hectares
e cinquenta ares (120,50 Ha.), situada no lugar "Cardosos", distrito
dB Conceicão do Pará, município de Pitanguí do Estado de Minas Ge-:'
ra,i:S, -c delimitada por um pentágono que tem um vértice na confluên..
ela d'os Córregos Maüuco e Monjolinho ·e -cujos lados teem os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e sessenta e oito (768}
metros e vinte .graus nordeste (20°NE), mil duzentos e trinta e dois
(1.2.32) metros e setenta graus noroeste (10°NW), mil (1.000) .me,
tros e vinte graus sudoeste (20°SW), mil (1. 000) metros e sctent~
graus sudeste (70°SE) e trezentos e vinte (320) metros e setenta" .. e
cinco graus ·nordeste. (75°NE) . Esta autorização é outorgada mediri.n-:
te as condi~ões do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, 11!1
IV, VII, IX e m,ltras do citado Código não expressamepte mencionadas
neSte decreto.
·
Art ... _2.0 • O conce.ssiçmário da autorizaç.,ão. poderá utilizar.,..se do
produto da .Pesquisa para fins çie estudo sobre, o minério e custeio cto~
trabalhos.
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Art. 3.o Esta autorização. será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Miruas·, se ·ocorrererrf os motivos previstos nos ns. ·I e 11 do citado art. 24 e no· art. 25
do mesmo Código.
··
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ils servidões
de_,solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 . O concessionário da autorização será fiscalizadO !Jelo
.P.EW~rtamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores disQr-Jmina_çlos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
,, . Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
aijlêiltica deste decreto, pagar-á de selo a quantia de um conto· duzen_tóS :e dez mil réis (1 :210$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ·de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53: 0 da República..
GETULIO

v ARGAS.

Fernando

DI<;CllETO N. 6.722-

DE

15

DE :rANEIRO DE

Costa.~

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Dio.s Ayibert a pesquisar
manganês e assoóados no Município de Jporanga, Estado de
São Paulu.
O Pz·esidente da Rúpública, usando da atribuição que lhe Confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985 1 de 29 de ,janeiro de 194.0 (Código ·.de Minas}, decreta:

Art. 1.° Fie a autorizado o cidadão brasiÍeifo Antonio Dias·
A$ibert a pesquisar manganês e associados numa área de duzentos
(200) hectares em teÍ'renos de prov·riedade de Carlos Nunes e outros
no lugar denominado "Dcscalvado", Município de lporanga, Estado
de São Paulo,. área essa delimitada por um retângulo qu~ tem um
vértice situado a trezentos c cinquenta (35o·; metros, rumo· einquenta e seis g::'aus sudeste (56°SE) da confiuência do rio Ribeira
Corri o ribeirüo Tapera. cujos lados convergentes nesse vértice teem
os seguintes . comprim"entos é ·rumos magnéticos: dois mil e qúi"':'
nhentos (2. 500) metros e oitenta graus e trinta e oito minutos not()eSte {80°38'NW), oitocentos (800) metros e noVe graus .e vinte
e: .dois minutos nordeste (9°22'NE) ; Esta autorizaçãO é outorgada
mediante as condições do art. i6 do Código de Minas e \eus números I; II. III, IV, VII, IX, e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste de.c.reto.
Art. z~o O concessionário da autorização poderá utilizar-·se do
Pi."odutO da pesquisa para fins de :estudO sobre o minério e cUsteio
dos trabalhos.

À~ÓS Df> PODER EXECUTIVO

·Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula Ea
·forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se o'cori'erem os motivos ·previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 1!.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo .para os fins· da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Códigc..
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, quo será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de dois contos de
réis (2 :000$0} e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo.;.
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-~e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120.0 · da Independência
e 53.0 da República.
GE'11JLIO VAHGAS.

Fernantlo Costa.

DECRETO N. 6. 723-

DE

15

DE JANEIRO DE

19H

Au.toriza o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães a pesq·uísa·l' carvão
mineral no município de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 711:, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, r'·e 29 de janeiro de !940 (Código de Minas) d"creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ivo de Magalhiies a
pesquisar carvão mineral em terras pertencenteG a sucessores da família ;Mercio, situadas nos distritos de Santo Antônio. e Rio :Xegi'o, municipio de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, numa área de· mil
(1.000) hectares delimitada por um retângulo tendo um "e •cus vértices a mil (1.000) metros .do quilômetro setecentos _e trinta (1t.m.
730) da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, entre as cidades de Bagé
e Pelotas, rumo norte (N.) e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientaÇões: quatro mil (4.000) metros para Leste e doiS
mil e quinhentos (2.500) metros.para: Sul. Esta. autorização é outorgada mediante as condicõcs do art. 16 do Código de Minas, e se.us
Iis; I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
·
' ·
méncionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessiollário da autorização poderá utilizar~e do
produto da pesquisa ·para fins de estudo sobre o minério e cústeio
dos trabalhos;
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Art. 3.o Esta autorização será C.eclarada caduca ou nula, na forma
âo § 1.0 de art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os·
rnoUvos p[·e_vistos_.nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25 ~o
mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da 'P'esquisa, na forma dos arts. 39 e. 40
do cita é o Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará rios favores
dlscriminados no art. 71, do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorizacão de pesquisa, que ser·á uma via
autêntica d~ste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos c.e
réis (5 :OOOSO), e será transcrito no livro próprio da Divisão ~1 ,e Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricul tu r~.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 724

~DE

16

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasilei-ro Aberaldo Ribeiro dos Santos a
pedras. preciosas.

co·mp~·ar

Não foi publicado ainda no Diá1'i(! Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 6. 725 -

DE

16

DE JANEIRO DE

.1941

Prorroga ·o prazo a que se refe-re o n. I do a.rt. 2.0 do decreto número
5. 749, de 3 de jtmho de 1940
O Presidente da República, us·ando da atribuição que. lhé confere
o art. 74, ~etra a, da Constituição, nos termos do decreto n. 2·4.643,
de 10 de .iulho de 1931, (Código de Aguas) e tendo em vista o quo
requ_ereu a Brazilian Hydro Electric Company, Limited, decreta·:
.
Art. 1.° Fica prorrogado por mais ·dois (2) anos. o prazo constante do art. 2. 0 ,n. 1, do decreto n. 5. 749, de 3' de junho de 1940,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1941. 120.0 da Independência• e
53.0 da República.
GETULIO

.yARGAS

Fe1·nando Cqsta.
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DECRETO N. 6. 726 -

DE 16 DE JANEIRO DE 1941

Prorroua o prazo a ,que se retere o n. I do art. 2.0 do decreto número 2. 059 de 5 de março de 1940
O Presidente da República._ usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a da Consti tuicão, nos termos do decreto n. 24:643
de 10 de julho de !934 (Códil<o de Águas) e tendo em vista o que
-requereu a Companhia .cte Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro;
Limitada, décreta:
.
Art. 1.0 Fica prorrogado por mais dois (2) anos, o prazo constante do n. I do art. 2.0 do decreto n. 2.059 de 5 de marco de 1940.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário
o

Rio de Janeiro. 16 janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa

o

DECRETO N. 6. 727- DE 17 DE JANEIRO DE 1941

Suprirne 6 cargos extintos do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e Saude
O Presidente da República usand<l da atribuição que lhe é conferida pelo· art. 74, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir 6 cargos. extinto.? do Quadro Suplementar do
Ministério. da Educação e Saude, que se acham vagos em virtude da
transferência de Alvaro Cardoso. Administrador ,T, Ruth Barce\lo~.
· Clelia Alevato, Secretárias Stenógrafas I, Jarbas Macliado Alves, Por~
teiro~zelador F, Rodolpho Souza Martins, Guilherme José dos Santos,
Ajudantes de portei_ro D.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da Repúbllca.
. GETUÍ..Io ,rARGAB.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 6.728- DE 17. DE JANEIRO DE 1941

Extingue 10 ca"r.gos excedentes da classe C, da carreira-de Servente do
Quadro I .do Ministério da Educação e Saude
O Presidente· da República, usando· da atribuição que lhe é n_onferida pelo art. 7 4, letra a, da Constituicão:
Resolye.declarar .extintos .10 cargos excedentes da classe C, da carreira de Servente, do Quadro I do Ministério da Educação e Saude,
vagos em virtude -da' .promoção de Josino Hilario Vieira, Antonio de
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Aluneida, Affonso José Ferreira, Domingos Joppone, Francis-co de As.-.is Macbado, Hermano Henrique Xavier, "Inácio Alves Teixeira, aposentadoria de Fortunato Elias da Siiva e João Machado de Ohveira,
demissão de Joaquim Machado de Andrade. aproveitando-se o saldo
apurado dentro da verba global do respectivo oroam•:nto p~ra preenchimento de cargos vagos na referida carreira do mesmo .quadro.
cGnforme dispõem as tabelas anexas .à lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, com a·s modificações determinadas pela lei n. 37f3 e atos poste
riores.
Rio de Janeiro, '17 de janeiro de 1941, 120.0 da Independêne ·53.0 da República.
GETULIO' VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO :-1, 6.729-

DE

'17

DE .JANEIRO DE

t9U

Suprime 1 cargo extinto do Quadro I do Ministério da Educação e

Saude

O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe é conferida pelo artigo 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir i cargo extinto, d-a classe C, da carreira de Pedreiro, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, que se acha
vago em virtude da promoção de Aurino Rodrigues.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema ..

DECRETO-LEI N. 6.7'30-

DE

17

DE JANEIRO DE

1941

Suprime car.go extinto
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, um (i) cargo da classe 18, da carreira de Contador, do Quadro
Suplementar. do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apu.:.
rado, dentro da verba global do I'espectivo orçamento, para o preen. chimento de cargos vagos na mesma carreira, do Quadro Permanente,
conforme consta das tabelas anexas ao decreto-lei n. i .81.1:7, ·de 7 de
dezembro -dé -1939, em virtude da promoção de Arlinda Narciso Mendes.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de t941. 120.0. da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 6.731

-'DE

17

DE JANEIRO DE

1941

EJJtingue cargo excedente
.Q Presidente da República resolve 'declarar extinto, por se achar
vago um (1) cargo excedente da classe J, da carreira de-Técnico de
LabÓratório, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira,
conforme dispõem -as tabelas anexas :ao_ decreto-lei n. 1.847, de .7 de
dezembro de 1939, em virtt:.do da exoi1eração do respectivo titular,
Julia Pereira.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.732

-DE

18

DE JANEIRO DE

1941

Aprova o aditamento, firmado em 14 de janeiro de 1941, ao contrato
de 5 de janeiro de 1939, entre a União Federal e o Banco do
Brasil.
O Presidente da República, usando ...da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, -da Constituic.ão, .e nos termos do art. 17 do
decreto-lei n. 867, de 17 de novembro de 1938, decreta:

Artigo único. Fica aprovado o aditamento, firmado em 14 de
janeiro de 1941, ao contrato de 5 de janeiro de 1939, entre a União
Federal e o Banco do Bra-sil, relativo à execuç-ão dos servicos decorrentes do decreto-lei n. 867, de 17 de novembro de 1938.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1941, 120.0 da Inqependência e
53.o da República.
GETULIO

VAROAS.

A. de Souza Costa.

Aditamento ao contrato de 5 de janeiro de :1939, a que se refere o
decreto n. 6. 732, de 18 de janeiro de 1941

Aos quatorze dias do rnês de janeiro de mil novecentos e quarenta e um, pre-sentes no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, o respectivo titular, Senhor
Arthur de Souza Costa e o Excelentfssimo Senhor Doutor João Marques do:s Rels, que usa tambem assinar-se Marques dos Reis, Presidente do Banco do Brasil, aquele representando a União F~deral e
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este o Banco do Brasil, sociedade anônima, com sede nesta Capital,
à rua Primeiro de Março número sessenta e seis, teein justo e contratado, nos termos e condições do decr-eto-lei n. 867, de 17 de no··
vembro de 1938, o seguinte aditamento ao contrato que as~Sinaram
em cinco de janeiro de mil novecentos e trinta e. nove, regulando ae
bases pa·ra os serviços de recolhimerüo da arrecadaç.ão e pagamentos
das despesas federais, contrato esse aprovado pel() decreto número
3.604, de 14 de janeiro de 1939, estabelecendo:
PRIMEIRO

Fica prorrogado por mais doi-s anos o contrato a~ima. referido,
assinado a cinco de janeiro de mil novecentos ~ trinta P nove, mantidas todas as suas cláusulas e condiçõ~s.
SEGUNDO

Fio a elevado para setecentos mil contos de réis (700. 000 :000$0)
limite máximo d0 déoito de posic:ão do Tesouro, de que trata a
· cláusula décima nona do contrato ora prorrogado.
E por a-ssim haver'::'m acordado, eu, Boanerges Netto Ribeiro;
oficial administrativo, .classe 23, da· Quadro Suplementar, lavrei o
presente termo, que, -lido e achado conforme, vai assinqdo pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, Excelentíssirno Senhor
Arthur de Souza Costa· e pelo Presidente do Banco do Brasil, Excelentíssimo Senhor Doutor João Marques dos Reis, bem como pelas
duas te-stemunhas Claudionor de Souza Lemos, contador, classe "K 11 ,
do Quadro Permanente e Oscar de Lima Chaves, oficial administrativo, classe 26, do Quadro SUplementar, qu0 .a tudo presenciaram. A. de Souza Costa. - Marques dos Reis. - Claudionor de Souza
Lemos. -:- Oscar de Lima Chaves.
,
ü

DECRETO N. 6. 733 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza a Rede Mineira de Viação a adquirir 4 aparelhos receptores
rádio-telegráficos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituicão, decreta:

Artigo único. Fica autorizada a Rede Mineira de Viacão a adquirir, para os seus serviços, quatro aparelhos receptores rádio-telegráficos, sendo dois da marca Hallicraft, elétrico, -ondas curtas, tipo
"The new-super defiant SX-25" e dois da maroa Hammarlund HQ120, série 8.641, completos, com alto falánte; levadas as respectivas
despesas, depois de apuradas em regular tomada de contas, à conta
do "Fundo de MelhoramentOs", nos termos do contrat..J em vigor.
!Rio de JanBi.ro, 1·8 de janeiro de 194•1, 120.0 da Independência
e 53.0 da Rept\blioa.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6.731!

- D E 21 DE JANEIRO DE

!941

Aprova o Regttlamento a que ob.edecerão as expe-dições artisticas e
c~enti{icw; no Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cónfere o artigo 7 4, alínea ·a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da fiscalização das l!.xpedições artísticas e científicas no Brasil, que com este baixa, as~;i
nado pelo Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 2.0 O Presente decreto entrará em vigor na data da s'ua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1941, 120.0 da
53.0 da República.

Ind~pendência

a

GETULlO VARGAS.

Fernando Costa.

Regulamento

CAPiTULO I
DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DAS EXPEDIÇÕES ARTÍSTICAS E OIEN'rÍFlCAS
NO BRASIL

Art. 1..0 A fiscalização das expedições nacionais de iniciativa
particular e das estrangeiras, oficiais ou não, de carater artístico ou
científico, cabe ao Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, criado p·elo decreto n. 23.311, de 31 ..de
outubro de 1933, ·e diretamente subordinado ao' Ministro da Agricultura.
CAPiTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 2.0 Ao Conselho nompete:

n) examinar os interesses ·científicos e ·artísticos dos institutos
culturais do país ligados às expedições;
b) julgar da idoneidade das expedições, da conveniência e oportunidade da concessão das lioenças requeridas, bem como d'o int·eresse nacional;
c) estudar os roteiros, planos e objetivos declarados;.
d) informar o Governo· sobre os pedidOs de licenca;
e) fiscalizar, diretamente, ou por· meio dos seus delegàdos nos
Estados, as expedições licenciadas;
f) propor ao Governo a designação dos delegados nos EstadO'<;
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g) indicar ao Governo· os representantes braSileiros adidos às
expedições e resolver sobre as atribuições técniCas dos mesmos, organizando as respectivas instruções;
"'
h) resolver sobre a· exportação de material científico, artistic-o=
ou histórico.
CAPíTULO III
DOS PEDIDOS DE LICENÇA

Art. s.o Os requerimentos de li;cença, coletiva ou individual; d'everão ser enviados, em tempo util, diretamente ao ·Conselho, quandl)
se tratar de expedição nacional, e ·por intermédio do Ministério da&
Relações Exteriores, quand'o de expedições estrangeiras.
Art. 4. 0 Do requerimento de licença para expedioões artísticas e
científicas, .constará:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7}
8}
9)
10)

denominação e nacionalidade da expedição;
nome, nacionalidade e profissão dos expedicionários;
roteiro, planos e objetivos;
destino do material colhido;
nome do responsavel pela expedição e dci seu substituto.
eventual;
discriminação do aparelhamento e armas que transportarem;
duração máxima da expedição;
designação do posto aduaneiro por onde o material coligido
será despachado;
declaração do ponto fronteiriço pelo qual pretende sair do
Brasil;
declaração de que assume compromisso de cuinprir os código&
e leis do país e o presente Regulamento.

CAPíTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 5. 0 • A fiscalização das ,expedições será exercida direta,mente pelo Conselho, seus delegados nos Estados e, na falta destes,
por instituições federais e estaduais designadas pelo Conselho.
§ 1.0 • Será apreendido todo o material encontrado em poder de
expedições ou expedicionários, coletores ou pesqUisadores, que não
estiverem legalmente licenciados.
§ 2. 0 • O material apreendido será incorporado ao patrimônio de
instituto científico ou artístico brasileiro, ofi.cial, a juizo do Conselho.
•
Art. 6.0. Quando se tratar de expedições nacionais de elevado
interes.ge artístico ou científico ,o Conselho proporá ao Governo o auxílio que parecer mais necessário para o êxito do referido empreendimento.
Art. 7.0 • O Governo poderá entrar em entendimento com as expedições de instituições culturais estrangeiras que se deStinem ao
Brasil, afim de que especialistas brasileiros as acompanhem.
Parágrafo único. Os especialistas brasileiros serão designadoS
mediante proposta do Conselho.
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Art. 8.0. Quando a expedição for julgada de interesse nacional,
o Governo poderá conceder passagens, transportes e qualquer oUti·o ·
auxílio, inclusive. pecuniário.
Parágrafo único. Ficando provado o interesse nacional da W'í.pedição ou empreendida ela em colaboração com o Governo, t;sto
custeará as despesas dos seus representantes.
Art. 9.0. As expedições de expressa finalidade científica ou artística ficam desobrigadas de qualquer depósito monetário.
CAPíTULO Y
DA EXPORTAÇ.t\.0 DE ESPÉCIMES

Art. 10. A exportação de e.spécimes naturais, científieos, artísticos ou históricos dependerá da apresentação à Alfândega ou estação de embarque de certificado visado pelo Presidente ou Delegado
do Conselho.
Art. H. A concessão do certificado de licença vara exportação
será precedida pelo exame e arrolamtnto do material colhido em teeritório brasileiro, discriminados os espécimes que deverão fiem· no
pais.
§ 1. 0 • O exame será feito pelo Conselho, seus delegados ou técnicos por ele designados, na sede do Conselho, suas delegacias estaduais ou em local convencionado com os expedicionários.
§ 2. 0 . Aos expedicionários será permitido assistir ao exame do
material, pessoalmente, ou por intermédio de seu-'3 representantes.
Art. 12. Serão entregues ao Conselho, .para incorporação a instituto cientifico ou artístico, oficial, por ele designado:
a) duplicatas dos espécimes;
b) ·cótipos, Lfotótipos de espécies novas, cujo tipo for e.xpor~adp;
c) moldagens, cópias, fotografias ou desenhos do material paleontológico, antropológico, etnográfico, arqueológ:ico, h1i.stórico ou
artístico;
d) exernplares de publicações r~ferentes à expedição.
Art. 13. Ê proibida a exportação de espécimes únicos. Quanto aos espé.cime.s raros, o Conselho resolverá, em cada caso, segundo
as normas da ética científica e o interesse cultural do Brasil.
,Parágrafo único. A distribuição do material, a que se refere
este artigo, poderá ser atribuida pelo Conselho a instituto científico
ou artístico, oficial, em -cooperação com os responsavei.s pela e.xpedição.
CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. As expedi~\ões artísticas e científicas, devidamente licenciadas pelo Conselho para procecierem a estudos no território nacional, deverão enviar ao Conselho, para sua orientação técnica, um
relatório dos .assuntos estudados e pesquisados.
Gol. de Leis - Vol. !I
4
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Art. 15. Os orgãos administrativos e técnicos nacionais são
considerados devidamente ouvidos, para os fins de direito, desde que
estejam representados neste Conselho, na forma. do art. 2.0 do respectivo regimento.
Art. 16. Das decisões do Conselho poderá Ser interposto 1'8C,Jl'SO
para o próprio Conselho, que resolverá por maioria absoluta, sendo o
seu julgamento administrativamente irrecorrivel.
Art. 17. O Conselho providenciará a difusão de um guia e extrato do presente regulamento nas línguas estrangeiras de maior di~
vulgacão.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 19/d. -

DECHETO N. G.735

-DE

21

Fernando Costa.

DE JANEIRO DE 19111

Aprova o Regimento do Conselho de Fiscalização das Expedú;ões A.1·tísticas e Científicas no Brasil
O PrcEidente da República, usando da atribuição qne lhe confere o art. 711, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica apr_ovado o Regimento do Conselho de Fiscalização das :Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, que com e.o>te
baixa, asE.inado pelo Ministro de Estado da Agricultura.
Art. '2.. 0 Q. presente decreto entrará em vigor na data da Bua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 19H, 120:0 da Indep..,J1d6ncta

P.

53.<.· d_a Hepúb1ica.
GET·tJ.LIO VARGAS.

Fernando f)osta.

Regimento _do Conselho de Fiscalização das EXpedições Artísticas
e Científicas no Brasil

CAPíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1. 0 O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e
Científicas no Br<)sil, -criado pelo decreto n. 23.311, de 31 de ·outubro de 1.933, é djretamente subordinado ao Ministro da Agricultura
e tem por finalidade a fiscalização das expedições nacionai,s de iniciativa pai-ticular e das estrangeiras, oficiais ou não, de carater artístico ou científico.
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CAPíTULO li
DA ORGANIZAÇÃO

Art. ~. 0 O Conselho de FiscalizaçãO .dàS Expedições Artisticas e
Cientfl'icas no Brasil (C. F. E. A. C. B.) será constituido de nove
membros, a saber:

O D!.retor do Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura;
Um representante Qo. Departamento Naéionai da ProduÇão Animal,
,Qo 1\-!ini.?tério da Agricultura;
Um representante do Departamento Nacional da Produção Mi-·
neral 1 do Ministério da Agricultura;
·
Um representante do Museu Nacional, do Ministério da Edticaçãó
e Sauae;

Um representànte da Escola Nacional de Belas Arte:;·, do Ministério da Educação e Saude;
·
Um ·representa'nte dú Museu. HistóricO Nacional, dú Ministério
da Educação e Saude;
Um repre.sentante do Serviço Geográfico e Histórico do Exército,
do Minlstêl'io d<\ Guerra.
Um representante do Ministério das Relações Exteriores;
Urn representante do Ministério da ·Fazenda.
Art. 3.0 Os membros do Conselho serão designados por decreto,
mediante proposta do chefe da repartição respectiva, aprovada pelo
IviJnisiro a a Agricultura.
Art. t1.o O Conselho será presidido pelo Diretor do Servic;o Florestal.
CAPíTULO Ili
DA COMPET:ÊNCIA DO CONSELHO

Art. 5.0 Ao Conselho compete:
a) exa·minar os interesses- científicos e artísti~os do paí~ ligados à~ expedições;
b) julgar da idoneidade das expedições, da conveniência e opor-

tunidade da concessão das licenças requeridas, bem come do interesse nacional;
c) esLudar os roteiros, planos e objetivos declarados;
d) informar ao Governo sobre os pedidos de licença;
e) fiscalizar, diretamente, ou por meio dos seus delegados nos
Estudos, as expedições licenciadas;
f) propor ao Governo a designacão dos delegados r.o_s Estados;
g) mdicar ao Governo os representarites brasileiros ?.didos às
expedi,;ões e resol~·er sobre as atr.ibuições técnicas dos mesmos, organizando as respectivas mstruções;
h} :·esolver sobre a eXportação de material científico, artístico
ou histórico.
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CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. U.0 Ao Presidente incumbe:
a) convocar e presidir as reuniões- do Conselho;
b)" '}Onvocar o Conselho sempre que assim o requeiram quatro
do.'3 seus membros;
c) distribuir os pedidos de· licença e demais serviços pelos membros do Conselho, observadas as respectivas especialidades;
d) assinar e fazer expedir toda a correspondência do -Conselho;
e) designar um funcionário para servir como .secretário do
Conselho;
f) providenciar o respectivo expedi-ente depois de relatado e
julgado o p-edido de licença;
g) visar os .certificados de livr-e saida dos objetos a que se refere o art. 10 do regulamento, quando os mesmos forem exportados
pela Alfândega do Distrito Federal.
Art. 7. 0 A cada um elos membros do Conselho incumbe:
a) comparecer à's sessões ~empre que convocado;
b) relatar, na sessão imediata, os pedidos de licença que lhe forem distribuidos, assim como os demais assuntos que for chamado a
oph1ar;
c) examinar e opinar sObre o material de sua especialidade destinado à expor ração.
Art. 8.0 Ao secretário incumbe:
a) secretariar as sessões do Conselho, lavrando as respectiva~
atas;
b) trazer na devida ordem os processos em andamento e o arquivo do Conselho;
c} encarregar-se dos trabalhos administrativos do Conselho.
Art .. 9.0 Aos delegados, nos Estados, inc-umbe examinar o mate~.
rial sujeito à fiscalização e, mediante autorização do presidente,
conceder ccrlificado de licença para a exportação, remetendo ao
Conselho, no prazo máximo de oito dias, a segunda via e, à Alfândega
ou Mesa de Rendas por onde tiver saido o material, a terceim via.
CAP!'l'ULO V
DAS SESSÕES

Art. 10. As sessões do Conselho serão secretas, p·odendo, entretanto, o Conselho, se julgar conveniente, ouvir em sessão a parte interessada.
Art. 1 i. O Conselho reunir-se-á, no mínimo, quatro vezes por
mês.
Art. 12. Os membros do Conselho que deixarem de comparecer
a quatro sessõe& sucessivas, sem motivo justificado, serão considerados automaticamente resignatários.
Art. 13. O Conselho resolverá por maioria absoluta os recursos interpostos üs suas decisões.
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CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. O Conselho organizará os modelos de· livros de guias de
licença e certificados e den1ai.~ formulários que se relacionem com as
E=uas atrilmições regimentais, os quais serão submetidos à aprovação
dos orgãos competentes,
Art. 15. O funcionário designado para servir corno secretário
exercerá as suas funções junto ao Conselho sem prejuizo das atribuições Que lhe forem cometidas na repartição em que estiver lotado.
Rio àe Janeiro, 21 de

ja111:~iro

de 1941. -

DECRETO N. 6.736-DE 22 DE

Fc1'narulo Costa.

JANEIRO DE

1941

Ap1·ova o Reoirncnto do Departamento de Aâm-inistração do .litntsté?·io do T1·abalho, Indústria e Comércio.

O Presidente da R-epública, usando da atribuição que lhe
o art. 74, alínea "a" da Constituição, decreta:

con~ere

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento de· A.Jminisf.ração do Ministério elo •rrabalho, Indústria e Comércio (D. A.),
que com este baixa, assinado pelo _Ministro de Estado do Trabalho.
. Art. 2.0 Este decreto entrará em vigor na -data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 19111, 120.0 da Independência
e 53. 0 ela Repúhliea.
GE'l'ULIO VARGAS.

\Valdemm• Falcão.

Regimento do Departamento de Administração (D. A.) do fdinistério
do Trabalho, Indústria e Comércio

CAP!TULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMI~AllES

A·rt.. J.o O DeiJarLamento de Administr~tr;;ão (D. A.) do :Mil1i..,tério
do Trabalho, Indústria e Comércio, criado pelo decreto-:-lei n. 2.313,
de 15 de ,jun'ho de 1940; é diretamente subordinado ao Ministro de Estado e terri por finalidade a centralizUÇão, orientação, cxeruçii.IJ ; ;: fiscaliza_c:.ão de todos os serviços administrativos elo ·mesmo ~.Jimstédo.
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Ar L. 2.o O D. A. é constitnido dos seguintes orgãos:
Divisão do P€ssoal (D. P.);
Divisão do Material (D. M.);
Divisão do Orçamento (D. O.);
Serviço de Comunicações (S. G.);
Tesouraria (T.);
Biblioteca (B.) ;
Administração do- Palácjo do Trabalho (A. P.

~r.).

Art. _3.0 ü diretor do D. A. terá um seeretário e um auxiliar por
ele designado:;.
·
·
Art. 4.° Cada Diretor de Divisão designará um funcionário para
servir como seu secretário.
Art. 5.0 ..;__ -Os orgão.s que inVegram o D. A. funeionarão perfeitamente coor(h::mados, em regime ele mútua colaboração, sob a orifmtação do Diretor do D. A.
CAPITULO Il
DA DIVIS~fí..o DO PESSOAL

A!'l. G.o A Divisão do Pessoal (D. P.) tem por finalidade a 0001'-

donação sistemática dos assuntos relaqvos aos fl),n~ionái'ios e extranumerários do Ministério, a execução e fiscalização das medida~. de
caratcr ;ldministrativo, eronômico, financeiro e social que a seu respeito foi'em ~dotadas.
SECÇÃO I
Da

Art. 7 .o A Divisão do

OraanizaçãO

Pes~oal

compreende:

S~~cão Administrativa (S. A.);
Secção de Çontrole (S. G.);
SeCção Financeira (S. F.);
Secção de Assistência Soei a! (S. S.) .

Art. 8. 0 A S. A., a S. C. e a S. F. poderão ser divididas em
tunnas se a necessidade dos serviços assim o exigir.
Parágrafo únicO. A S. S. compreende as seguintes turma.::.:
de Medicina;

de Higiene do Trabalho;
de Apcrfeü;oamento e Propaganda..
Al'l. 9.° Cada Secção terá um chefe, designado pelo Diretor da
Pivisão. · ·
Pará.gra.fo único. A .S ... S. será chefiaQa de prefeeência por
funcionário for~ado em PJedicina, com diploma registado no Depart&mento Nacional de Saudc.
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SECÇÃO li

Da Competência das Secções

Art. 10. A Secção ·Administrativa (S. A.) compele:

a) opinar,· do ponto de vista legal, sobre a aplicação da legislação vigente relativa ao pessoal;
_
b) estudar os papéis e expedir as comunicações necessárias referentes a direitos, deveres, vantagens e demais asountos coneernentes a fúncionários e extranumerários;
·
c) estudar e opiriar quanto à admissão, recondução, melhoria
de salário e dispensa dos extranumerários;
d) coordenar, na.5 épocas própria!3, em face das necessidade3 dos
serviços, as relações numéricas de extranumerários, tendo em vista
a lotação de cada reparti cão;
.-e) organizar as rclaçõ~s nominais dos extranumerár!os, com
indicaÇão dos elementos constantes da3 relações numéricas;
f) publicar o ''Boletim do Pes.sDal", que será ftmplamente· di;!:_
tribuido, incluindo-se nele, obrigato.damente, todas ~s denisões e
atos relativos aos funcionários e extranumerár~os;
g} lavrar todo~ os atos relativos aos funcionários e extranumer~rios e divulgar os que se tornem necessii,rws ;·
h} organizar o expediente relativo à posse doa funcionários e
admissão dos extranumerário2;
i} iniciar o nrocessamento para prover as vagas ocorridas: nc
quadrO de funcioriários;
·
j) organizar e manter rigorosamente em dia os elemento;; necessários -ao processamento das promoções dos fUncionários;
l} or~a~izar, rríant2r em dia e publicar aS li~tas de antiguidade
dos funcieinários;
1n) matricular os funciom\rios e exh'anumerários e adotar o
cóçligo e 0'3 prefixos doS cargos e ·funçõ~s est~belecidos pelo DASP;
n) propor a criação e supressão de cargos e funções, tendo em
vi!3la as nebessidadeg do serviço;
o) opinar ·quanto à lotação -das repartições e serviços;
p) ma-p.ter em dia o assentamento individual do funcionário e
do extranumeráriO, com indicação dos ele!Dentüs de identificação,
encargos de família, natureza profissional, ínçfjces de aptid~o e quaisQUP,r outros fatos que se relacionem direta ou jndiretamente, con·_
o exercício de funções públicas; ·
·
·
q) organizar e publicar, anualmente, o almanaque do pessoal;
1') emitir a caderneta do funcion;írio;
s) estudar, nas épocas próprias, a relação numérica dos extranumerários e seus sàlário.s, tendo em vista o::: recursos orçamentário!3.
Art. 11. A Secção de Controle (S. C.) compete:
a) organizar e mante_r em dw f!. ficha financeira individual·
b} controlar os boletins de frequência, que lhe devem .sCr reÍnetido~ pelas repartições;
c) proceder à averbação v classificação dos descoatos exercendo
a fisealizaçi.'io neces.sária;
d) conferir os valar·es averbados e clas~ificado.s;
e) expedir gnin:; de et·értito · cone.::pondentes aos descontos au-torizados;
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f) encaminhar à S. ~<\., depois de extraidos o.s elementos que
interes~em

à secção, os boletins de frequência dos funcionários e
exLI·mmmerários, para efeito do respectivo assentamento individual:
g) fiscalizar, permanentemente, a distribuição e aplicação da~
verh::ts de pessoal;
h) organizar e manter em dia a conta corrente do custeio de
pessoal, por orgão de servioo;
i) org-anizar e manter em dia a conta corrente das carteiras profissionais;
j) expedir os boletins de alterações, contendo os novos elementos
e as modificações de crédito e débito do pessoal.
Art. 12. A Secção Financeira (S.F.) compete:
a) elaborar as folha.s de pagamento, as relações dos descontqs
obrigatórios e autorizados, bem como os cheques ou bilhetes com o
extrato -dos lançamentos feitos em folha;
b) organizar a demonstração mensal da despesa com o pessoal,
enviando-a à S. C. ;
c) apurar o custeio de vessoal;
d) conferir os valores apuradqs e descontados;
e) encaminhar à S.A., devidamente organizados, os elen1entos
da despesa que devam ser publicados no "Boletim do Pessoal";
f) fornecer os dados para o orçamento de pessoal do Ministério.

Art. 13. A Secção de Assistência Social (S.S.) compele:
a) estudar as medidas relativas aos acidentes que possam atingir os funcionários e extranumerários, quando no· exercício de süas
funções;
b ). estabelecer medidas para socorros de urgência;
c) providenciar sobre a adoç.ão de ntedidas para -higienização dos
locais de trabalho e para o conforto do pe-ssoal;
d) colaborar ·na incentivação do cooperativismo;
e) colaborar nos estudos de tipologia, antropoinetria e psicotécnica, relativoS aos funcionários e extranumerários;
f) estudar e propor a organização .de cursos de adaPtação e aperfeiçoamento;
g) fornecer atestado de ~nidade e capacidade física às pessoas
p·opostas para funções de extranumerários;
h) forne-cer atestados e laudos médicos, nos casos de licença para
tratamento ·de saude, verificação de doenca em pessoa da família e
de ausências ao serviç-o, por· motivo de doen<:-a;
i) participar, por intermédio de um médico, da junta médica
designada para efeito de aposentadoria;
j) colaborar com a Comissão de Eficiência na identifiCação das
causas determinantes da diminuição do rendimento do. serviço e bem
assim no estudo de medidas tendentes a racionalizar os métodos ~~
normas de traba_lho.
Parágr_afo único. Cabem às turmas da S.S. as seguintes atribuições:
I - A Turma de M-edicina:
a) realizar os exames de saude: prévios, periódicos e ocasionais;
b) estabelecer medidas para socorros de urgência;
c) colaborar nos estudos de tipologia e antropometria, relativos
aos funcionários e extranumerários;
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d) fornecer atestados c laudos ·médicos para efeito de licenças
e ausências ao serviço;
e) constituir ou integrar junta médica para efeito, respectivamente. de licenças superiores a 90 dias e arosentadoria;
f) fazer ns visitas médicas donticiliares.
II - À Turma de Higiene do Trabalho:
a) promover a higiene dos locais de trabalho, estudando os _meios
para dotá-los de boas condições de iluminação, de ventilação, de limpeza, de suficientes instalações sanitárias, conveniente proteção contra os ruidos- e contr~ o fogo;
b) promover a higiene das condições e regimes de trabalho, in:vestigando as- cansas determinantes de acidentes, dnenças ou intoxicações profissionais c propondo as medidas de prevenção; estudando
os horários de trabalho e períodos de repouso; examinanio as máquinas e aparelhos de trabalho, afim de prevenir acidentes, bem como o
material de trabalho c suas relações com dnenças profissionai·s.
III - .1.. Turnra de Aperfeiçoamento e Propaganda:
,t) promover a propaganda, entre o pessoal, de todos os assuntos
de competência da Secção;
b) colaborai' na incentivação do cooperativismo;
c) estudar e propor a organização de cursos de adaptação e aperfeiçoamento;
d) colaborar nos estudos de psicotécnica;
e) estudar as medidas tendentes a racionalizar os métodos de
trabalho.
SECÇÃO III

Das
I -

n01'11U!S

de trabalho

S'3cção Administrativa

Art. :14. Haverá, na S.A., assentamentos completos para caàa
funcionário ou extranumerário.
Parágrafo único. Para extranumerários diaristas e tarefeiros,
o registo se fará resumidamente, dispensando-se o assentamento individual.
Art. 15. Os assentamentos individuais deverão ser feitos em
modelo padrão, ~·egistando-se obrigatoriantentc:
a) todos os elementos de identificação civil;
b) dados relatiYos à habilitação;
c) tempo apurado e assentamento daS diversas modalidades;
d) C'lementos ponderados relativos à natureza da atividade;
e) discriminac:ão do exercício;
f) elog-ios e penalidades;
g) todos os dados que se relacionem direta ou indiretamente com
a atividade pública .
.1\.rt. 16. Haverá na S . .A., alem de outros. que ,.::e fizcJ•orn misler,
os seguintes cada-stros:
a) de cargos rúblicos;
b) de funções de extl'anumerários;
c) nominal;
d) local de trabalho.
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Secção de Controle

Art. 17. Haverá uma ficha financeira, de modelo padronizado
e individual, contendo todos os elementos relativos ao crédito e àó
débito do funcionário ou extranurrterário.
§ 1.0 Para os lançamentos e registo na ficha financeira, a S.C.
terá em vista, como elementos de comprovação,_ os livros de ponto ou
os boletins de frequência e o,s processos que lhe forem encaminhados.
§ 2.0 Nenhum registo poderá ser feito na ficha sem que esteja
na conformidade dos dispositivos legais e sem que mencione o número do protocolo.
§ 3.0 As fichas financeiras serão classificadas em ordem alfabética ou do númerO de matrícula, separadamente, para os funcionári.os c extranup'terár,ios.
§ 4,0 E' vedada a averbação de descontos autorizados que não tenha sido solicitada pelo funcionário ou extranumerário, não podendo
ser feita a cobrança de débito pelas relações organizadas pelos consign(;ltários.
§ 5.0 A averbação de desconlos e o andamento dos papéis corrc.spondentes obedecerão s-empre à ordem cronológica de entrada.
Art. 18. O boletim de frequência conterá a indicação dos dias
de trabalho, o período que constar do regimento, o número de horas
extraordinárias de trabalho, as diárias: as gratificações legais. e regulamentares c as retificações e aditamentos relativos ao mês an.terior.
§ 1.0 A inclusão de horas extr!lordinárias de trabalho, diárias ·e
gratificações, no boletim de frequência, só poderá ser feita com a indicação do número do processo em que tiver havido a prévia autorização POI' quem de dil'eito, observados os dispositivos legais e regulamentares em vigor.
§ 2.0 A frequência será apurada do dia 16 de cada mês ao dia
15 do mês seguinte, exceto o caso ·previsto no § 4.0 do art. 23 ..
§ 3.0 A frequência dos funcionários e extranumerários será apurada separadamente.
Art. 19. As folhas de pagamento de vencimentos ou remunerações dos funcionários e ele salários dos extranumerários, bem como
das diárias, gratificaç.ões e ajudas de custo serão organjzadas e rrocessadas pela S. C.
§ 1.0 A S.C., tendo em vista o limite máximo legal de vencimento, remuneração, salário e vantagens mensais, de cada servidor, fax·á
o necesSário controle por meio da ficha financeira.
§ 2.0 O norrre do servidor, .qualquer que seja u sua situa~ão, deverá constar da respectiva folha de pagamento.
·
III -

Sccç:ão Financeira

Art. 20. O pagamento do p-essoal poderá ser feito por meio d~
livros-folha ou folhas avulsas, genericamente chamadas "fol'4a$ de
vagamento".
Parágrafo único. Hnserá modelos padronizados para:
a) livros-folha;
b) folha nvulsa para elaboração mecànica ~ automática;
c) folha a\·ulsa para elaboração datilográfica ou manual.
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Art. 21. A folha de .Pagamento será sempre acompanhada de uma
relação analítica, pOr credore::;~ dos descor.tos efetuados.
§ 1.0 Das relaçõ"es de dese;ontos obrigatórios ou au-torizados, cons-·
tar4, ~:pen~s. o número da matrícula do funcionário ou extranumerário.
§ 2. 0 No ato do pagamento o funcionário ou extranumerário r~
ceberá um extrato de todos oc: elementos lançados em. folha.
§ 3. 0 O credor r~ceberá, no ato de pagamento, a relação analític11
a que se referE! este artigo.
Art. ~2.. :.\enhum desconto poclerá ser feito em folha P.e pagamentu
~em ? seu_ prév~o registo.
Art. 23. A S F. organizará e fará publicar, no Boletim do Pessoal, a escala de pagamento, mdi0ando as folhas que serão pagas êm
cad4 dia util.
§ 1.0 Para rigorosa observància da escala de pagamento, será organizada uma tabela. a ser adotada pelos diferentes o1'gãos administrati vos e da qual constarão: para cada folha, os seguintes dados:
·
I - a data improrrogavel cte encerramento na S. C. de averbações
e alterações de qualquer natureza;
Il - a data irÍlprorrogavel em que deverão ter entrada, na S. C.,
os elementos necessários à apuraçã() da frequência;
lll ~ a data improrrogavel da entrega das folhas de pagamento
para r'egistO;
I V - a data improrrqga,·d em que as folhas deverão ter entraf1:J.
na Tesouraria.
·
§ 2.9 A tabela de que ·trata o parágrafo anterior será organizad~
de modo que· cada um dos orgãos nela· indicados possa desempenhar
· suas atribuições dentro do período que const~r do regirn,ento.
§ 3.0 ·Quando não for obseJ·vado qualquer qos prazos indic~dos na
tabela, a S. F. fará as COJ11nmcaçõe$ necess~rias para a J;esponsabili~
dade do servidor culpado pelo ntraso,. evitando, tanto quanto possivet
o prejuizo do intere$sado.
§ 4.~ Qualquer ~ntecipação n~ escala. de pagamento determinara
:dêntica antecipação do encerrmnento das averbaÇões, alterações e fr., ..
quência, bem como dos prazos indicados na tabela.
§ 5.0 As retificações, omissões e adiantamentos referentes ao pagamento de um mês serão atendidos nas folhas de pagamento dos me-ses subsequentes, exceto quando se tratar de omissão de nome
Art. 24. Quando se tratar lle folhas não previstas na tabela, serão
elas reunidas e elaboracta;:; com observância dos prazos normais fixadós
para caàa or~ão, sem prejuizo dos trabalhos concernentes às folhas· tabeladas.
·
·
Art. 25., Ficam suprinJ,idaB as folhas aditivas, exceto quando ~e
tratar dê omissão de nome, ou de -caso v.revist? no § 3.0 do art.. 23.
o

o

IV -

Secção de Assistência Social

Art. 26. Os planos de instalações de edifícios destinados a reparlicões do Ministério serõo previamente apreciados pela S. S., sob o
p'onto de vis la de higiene.
Art. 27 Deverão ser asseguradas iluminação e ventilação adequadas a todos os locais de trabalho.
o
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Art. 28. A ventilação artificial, l'ealizada por quaisquer recursos,
será indicada, em casos especiais, todas as vezes que a ventilação na-

tural se mostrar insuficiente.
Art. 29. Recursos apropriados devem ser prescritos para impedir
o desprendimento, a formação c ·a penetração, nos locais de trabalho,.
de suspensóides e gases, tóxicos, corrosivos ou initantes.
Art. 30. Todos os locais de b·abalho deverão ser mantidos constantemente em boas oondü;.ões de conservação e limpeza, sendo esta feii:ii
diariamente e fora das horas de expediente.
Art. 31. Não será permitido aos servidores fazer refeições ou dormir nos locai.:> de trabalho, saivo em compartimentos e8pecialmentc
destinados a esses fins.
Art. 32. A água para beber será, preferente~ente, fornecida ao-:3
servidores, por bebedouros higiênicos.
Art. 33. Haverá, nas repa1·tiç.ões, armários individuais e lavatórios em proporções estabelecidas pela S. S.
Art. 34. Os locais de trabalho deverão possuir gabinetes sanitários, privativos de. cada sexo, e na proporção conveniente.
Art. 35. Na prevenoão contra os acidentes do trabalho e doenças
ptofissionais, a S .. S. deve rã estudar a aplicação, de modo adequado
e pei'manente, de medidas de proteção ao pessoal.
Art. 36. Quando o exame do local, condições e· maquinismos de
trabalho revelar perigo de acidente, o representante da S. S. deverá:
a) indicar as medidas preventiv.as ou 0orretivas cabiveis, expedindo o ''Boletim de Providências";
b) fiscalizar a ex;eeução dessas medidas indicadas.
Art. 37. Em caso de acidente do trabalho, a repartição em que
Sf! verificar o fato, ou a .que _pertencer o acidentado, alem de outras
providências, comunicará a ocorrência à S. S., mediante "Notificac.ão
de acident.e".
Art. 38. A S. S. fará estatísticas da frequência de acidentes e
das medidas preventivas adotadas.
Art. 39. A S. S. estudará os horários de trabalho, propondo as
alterações que julgar convenientes, tendo em vista a sua natureza,
as condiç.ões climáticas c as estações do a'9-0.
Art. 4.0. Para os servidores que tenham sob sua responsabilidade a
sPgurança do público ou executem misteres que exijam esforço intensó
e continuado, a S. S. deverá indicar· o regime de trabillho mais converüente.
·
Art. U. A S. S. indicará, quando possivel, medidas preventivas
e corretivas aos edifícios, máquinas motrizes e operatrizes, afim rlc
evitar ou atenuar os danos produzidos no pessoal pelos ruidos e vibrações cxag'eradas, durante o serviço.
Al'L. -'1.2. Desde que seja possivcl, sob o ·ponto de vista 'técni~IJ,
e via\'el, soU o ponto de vista econômico, a S. S. poderá indicar
providências para que sejam substituidos, modificados ou recolhidos os
matel'iais causadores ele acidentes e doenças profissionais.
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Art. 43. Como recurso de prevenção individual dos acidentes do
trabalho e doenças profissionais, a S. S. poderá prescrever a obrigatoriedade do uso de protetores, de tipos aprovádos, para os olhos, ouvidos, pele, vias respiratórias, etc., desde que outras providências higiênicas não se mostrem eficientes.
Art. 44. Em cada repartição, ou grupo de repartições, funcionando
no mesmo edifício, na zona urbana ou em grupos de edifícios próximos,
na zona rural, segundo as conveniências a serem examinadas, será
instalado um armário com medicamentos para socorro de urgência.
§ 1.o Os armários de urgência, de modelo padronizado, terão quantidade e natureza de medicamentos proporcionais ao número de servidm·es, à espécie do trabalho e à proY.imidade da repartição dos centros
de socorros.
§ z.o Haverá sempre uma pessoa encarregada desse armário, c;:ue
receberá instruções da S. S. sobre sua utilização e fornecerá, mensalmente, dados sobre o movimento de socorros.
Art. 45. Em casos de acidente ou mal súbito no mesmo edifício
em que funcione a 8. S. caberá a esta prestar o socorro de urgência.
Art. 4ô. Todas as ocorrências médicas verificadas com os servidOres dentro das repartições, e mesmo fora delas, quando no exercício
de suas funções, deverão ser, obrigaloriamente, ·Comunicadas à S. S.
Art. 47. Todos os funcionários nomeados, reintegrados, readmitidos, revertidos ou aproveitados e os extranumerários admitidos serão, obrigatoriamente, sumetidos às seguintes calegorias de exames
de saude: exames próvios, exames periódicos e exames ocasionais.
Art. 48. A convocação para esses ·exames f ar-se-á por meio do
"Boletim de Convocação", entregue aos chefes de serviços, que deverão
provide-nciar a e.sse respeito.
§ 1.0 O número de servidores convocados, para o mesmo dia, nãa
poderá see superior a 10 o/o do total de cada serviço.
§ 2.o ::'\os exames periódicos só será feita colheita ele materi!ll
para exames biológicos que impliquem os atos cirúrgicos, com o
consentimento dos s·ervidores.
Art. 49. Em face dos ex<:ames de saude, a S. S. poderá sugerir
providências necessárias ou uteis aos servidores e aos serviços, tais
como transferências, readaptação, remoção € licença ex officio.
Art. 50. Sempre que um funcionário' for transferido para outro
Ministério, a este serão remetidos todos os documentos relativos aos
seus antecedentes ele saude.
Art. 5"1. O servidor que, vor doença, não puder comparecer aO
scrvi9o, fica obrigado a fazer imediata comunicat:_:.ão de seu estado ao
chefe direto.
§ 1.° Caberá a esse chefe soliciLar a S. S., por via telefônica, o
exame domiciliar imediato do servidor, por médico dessa secção.
§ 2. 0 Em.seguida,. o chefe deverá preencher e enviar à S. S .. uma
·'Guia de exame de saude".
Art. 52. Para melhor execução das visitas médicas domiciliares,
n cidade será dividida em várias zoiias, estabelecidas de acordo com as
circunstâncias e cometidas aos médicos visitadores, por escala, suj-eita
a rodízio mensal.
·
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Aet. 53. Para as licenç.as até 90 dias, para tratamento de saude
ou por motivo de doença de pessoa da família, as inspe~,;ões deverão
.ser feitas por médico da S. S., admitindo-se, quando assim não for
possivcl, laudos de outros médicos oficiais ou, ainda, e eXcepcionalmente, atestado passado por médico particular, com firma r('conhecida.
Art. 5/c Relativamente à execução dos Capítulos VII - Das liecnças e XI - Da aposentadoria, do Título li, do ·decreto-lei número
1. 713, de 28 de outubro de 1939, deverão ser observadas, sobre o assunto,· as s·eguinte.s normas:
a) a S. ~- emitirá, para efeito de instrução dos processos respectivos, o seu parecer sobre a concessão ou não de licenoa e prazo de
sua dm·ação;
b) os laudos dos médicos ou juntas médicas, comprovarites dess3
parecer, serão arc;.uivados na S. S., sob reserva, e de modo a facilitar
qualquer consulta;
·
c) os laudos de médicos ou juntas médicas, para ressalva do segredo qne a ética profissiOnal impõe, deverão ficar regisLados em livro
próprio, apenas de conhecimento dos médieos da S. S. que os tenham
assinado e do resp·ectivo chefe;
d) será exigida inspeção por junta médica toda a vez que o
prazo inicial da licen~~a ou o da prorrogação, somado àquele, exooda de
noventa dias;
e) para essa inspeção, as juntas médicas serão constituidas de
médicos da S. S., designados p:elo -respectivo chefe:
,
f) para efeito de aposentadoria, a junta médica será composta,
no Distrito Federal, de dois médicos da Secção de Fiscalização do
Exercíc-io Profissional do l\-Iinistério da Educação e Saude, design!ldos pelo diretor respectivo, e de um médico da S.S.
Art. 5~. Alem das exigências regulamentares a que estão
sujeitos, pe:a legislaç-ão em vigor, iodos os empregados de estabelCcimcntos particulares, existentes em repartições públicas, poderão
ser submetidos a c-s:amcs de saude a critério da S. S.
Art. 56. A S. S. fará ampla propaganda do cooperativismo
entre o pessoal e, desde que seja para fins puramente beneficentes,
esportivos, recreativos ou cooperativistas, deve promover ou colaborar na fundação ou agremiação das sociedades dessas finalidades.
Art. 57. Deve a S.S. estudar os meios necessários, afim de
instalar, nas rcparlições, c.afés e restaurantes que Pl'eencham as
condições higiênicas, sugerindo ás autoridades competentes as medidas aconselhaveis.
Arl. 58. .A S. S. fornecerá clados sobre as necessidades dos
;jcrviços e a natureza e grau das aptidões profissionais do pessoal,
de modo ·a habilitar a Divisão ele Selecão e Aperfeiçoamento do
D.A.S.P. a organizar cursos de adaptação e aperfeiçoamento.
Art. 59. A Secção de Assistência Social, quando solicitada,
pl'estará colaboração ao Departamento Administrativo do Serviço
Público, nos assuntos de sua competência.
Art. 60. Todos os servidores em exercício na S. S. estão sujeitos ao regime de trabalho comum à Divisão do Pessoal.
Art. 61. Para o ·bom desempenho das atribuições constante~.
do presente regimento, os representantes da S. S. ficam autorizados
a inspécionar os locais de trabalho das repartições e a neles estagiar, sendo necessário.
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§ 1.0 As inspeções podrirão ser realizadas antes, durante ou
depois do expediente, de acordo com o objetivo.
§ 2.0 O representante da S. S., afim de desempenhar sua missão,
deverá apresentar-se ao chefe da repartição ou serviço, ou seu
substituto, e, expondo-lhe o motivo da visita, solicitar-lhe permissão para cumprir suas atribuições.
§ 3. 0 Os chefes de servicos deverão, obrigatoriamente, facilitai'
de todo modo a inspeção ou estágio dos representantes da S. S.
Art. 62. Serão passiveis de penalidade os servidor:es que não
atenderem às ·convocacões., indicaç.ões ou determinacões da S. S.,
bem eomo os que criarem dificuldades ao fiel desempenho de suas
atribuicões.
Parágrafo único. O chefe da S. S. deverá representar, ao Diretor do Pessoal, sobre matéria de sua alcada contra os que in~
fri:ngirem disposicões do presente regimento.
Art. 63. O Diretor do Pessoal poderá autorizar o chefe da
S.S. a expedir_ e reeeber, diretamente, notificaçõ-es, convocacões,
e outros papéis do expediente exclusivo da secção.
Art. 64. A S.S. agirá ex offir.:io ou por solicitação de qualquer
servidOr.
Art. 65. Conshtuir·ão propriedade do Estado,· só podendo ser
publicados com autori~ação superior, os estudos realizados por servidores das S.S., quer no desempenho de suas funções, quer mediante utilizacão de material e instalacões das repartições, como,
ainda, as observações colhidas no serviço.

CAPíTULO III
DA DIV[SÃO DO .MA'l'ERIAL

Art. 66. A Divisão do Material (D. M.) tem por finalidade a
coordenaç.ão sistemática, a execução e a fiscalização das medidas
de carater administrativo, econômico e financeiro relativas ao
material.
SECÇÃO I

Da 01·ganização
Art. 67. A Divisão do lHaterial compreende:
Seccão Administrativa (S:A.);
Secção de Requisiç,ões e Fiscalizacão (S. R. F.);
Secç.ão Econômica e Financeira (S.E.F.).
Parágrafo único. Haverá os almoxarifados que forem necessários, subordinados à S. R. F.
Art. 68. Cada Secção terá um chefe, designado pélo diretor
da divisão.
Art. ôU. As secções poderão ser divididas em turmas, se a
necessidade dos serv1ços assim o exigir.
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SECÇÃO ll

Da Competência das Secções
Art. 70. A Secção Administrativa (S .A.) compete:
a) executar os trabalhos de expediente relativos às concorrênCias, coleta de preços, troca, cessão ou '.renda de material;
b) lavrar os contratos e atos de aquisição do material;
c) examinar, do ponto de. vista legal e administrativo, as questões relativas ao material;

d) processar as contas_apresentadas;
e) propor ao Diretor da D.i\L a aplicação de penas aos fornecedores que não tiverem cumprido alguma obrigação contratual;
f) organizar o registo dos fornecedores.
Art. 71. A Secção de Requisições e Fiscalização (S.R.F.) compete:
a) organizar e encaminhar ao D.F.C. as requisições do material
necessário às repartü;ões do Ministério que não tenham orgão próprio
. do material e cujas verbas tenham sido distribuidas ao D.F .·C. ou
à D.M.;
b) organizar o orçamento provavel de cada item requisitado;
c) receber e aceitar o material adquirido, de acordo com as normas estabelecidas, opinando sobre a conveniência ou não de sua aceitação, quanto ao preço ou qualidade, tendo em vista a sua aplicação
ur. emprego;
d) distribuir o material às repartições do Ministério;
e) escriturar, er.& fichas apropriadas, as quantidades de material
distribuido às repartições e os consumos mensais que lhe forem comunicados pelos almoxarifados, de acordo com as normas baixadas
pelos orgãos competentes;
f) organizar o mapa do movimento mensal do material entrado
e -saido, com a discriminação do custo, procedência, destino e saldo
existente, cuja aquisicão tenha sido feita diretamente pela D.M.;
g) providenciar para que as secções do Material e as reparticões
do Ministério nos Estados e Território do Acre organizem, dentro das
normas indicadas no item anterior, idêntico mapa mensal do material
requisitado ao D.F.C. ou diretamente adquirido, do qual remeterão
cópia à D. M. para o necessário controle;
h) registar em modelos apropriados e nas épocas rleterminadas
nas instruções baixadas pelo diretor os mapas de movimento do material a q,ue se refere o item anterior;
i) examinar, em face dos documentos recebidos, as aquisições
realizadas diretamente pela!S, secções do material e pelas repartições
ao Ministério nos Estados e Território do Acre, propondo, se necessário, as medidas. acauteladoras do interesse do Tesouro Nacional, e
da boa execução das normas expedidas;
j) providenciar para que tenham idêntica organização e para
que obedeç.am às mesmas normas de trabalho os almoxarifados e depósitos de material do Ministério;
l) apresentar, nas épocas determinadas pelo diretor, a estimaliva
do material de uso corrente qu0 deverá ser adquirido pelas repartições, no primeiro .e segundo semestres de cada ano;
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m) providenciar o abastecimento regular das repartições mantendo, sempre, em "stock", quantidade. suficiente de material de uso
mais frequente;
n) organizar a nomenclatura do material de acordo com as normas .determinadas pelos orgãos competentes;
o) fornecer à S.A. os elementos técnicos e os dados para a realização das concorrências e coleta de preços;
p) fornecer à S.E.F. os dados necessários à escrituraoão do inventário do material e à contabilidade da despesa com o mesmo;
q) fazer a estatística do material consumido;
1·) fornecer às repartioões do Ministério informações e dados técnicos sobre a qualidade e eficiência do material;
s) propor ao Diretor a troca, cessão ou venda do material considerado em desuso, bem co.mo a baixa de responsabilidade dos
mesmos;
· t) superintender os trabalhos nos almoxarifados;
tt) providenciar o conserto do material em uso nas reparLições
onde não haja orgão próprio do material.
Art.
a)

7;~.

A Secção Econômica e Financeira (S.E.F.) compete:

executar toda a contabilidade relativa ao material;

b) escriturar as verbas consignadas no Orcamento e nos créditos adic-ionais, destinadas ao material a ser adquirido pela D. M.;
c) escriturar as importâncias das aquisições de material nas
suhconsignações próprias, de maneira a se conhecer, de pronto, os
saldos existente-s;
d) fnzer a escrHueação dos bens do Ministério, por espécie,
distribuiçtl.o e valor, e manter em perfeita ordem o respectivo inventário;
e) orientar e controlar as ativiDades das reparlicões do Ministério no que se referir à contabilidade do material, organização dr.
inventários, escrituração e fiscalização de despesas, de acordo eum
as normas baixadas pelos orgão;; competentes;
{) verificar a existência, o uso e estado de conservação dos bens
do Ministério;
g} fiscalizar_ o cumprimento das normas que forem balxa-das
para apuração dos custeios do material dos serviços industriais, de
transporte e de. rotina a cargo das repartições do MinisLério;
h) fornecer os dados para o orçamento do material do Ministério;·
i) proceder a todo ·a controle estatístico relativo ao custeio do material en1 uso no Mini.stério;
,j) fornecer ao diretor da D. M. dados estatísticos relativos ao
custeio do material e que o esclareçam na decisão das compras feitas diretamente pela D. M.
Art. 73. As Secções da D. M. obedecerão às normas baixarias
com o regulamento das aquisições de material aprovadas pelo decreto n. 5.873, de 26 de junho de 1940.
5
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CAPíTULO IV
DA DIVISÃO DO

ORÇAl\lENTO

Art. 74. A Divisão do Orçamento (D. 0.) tem por finalidade
a :preparação da proposta orcamentárin, bem como a coor·ien'l.;'io e
fiscalização das verbas c controle da· execucão do orçamento do Ministér-io.
SECÇ.W I
Da Organização

Ar L. 7 5. A Divisão do Orçamento compreende :
Seccão de Previsão Orçamentária (S. P. 0.);
Secção de Conlrole (S. C.) .
Art. 76. Cada Secção terá um chefe designado pelo Diretor da
Divisão.
Art. 77. As Secções poderão ser divididas em turmas se a nef~essidhde dú!'! serviços assim o exigir.
SECÇ.:W li

Da Competência elas Secções
Art. '78. A Secção àe Previsão Oromnentária (S. P. 0.) compele:
a) preparar a proposta orçamentária, dentro de l)rogramab
uvrovaclos e em perfeita harmonia com as normas e instruções expedidas pelo orgão competente;
b) coligir os dados sobre a receita arrecadada, a despesa realizada e os -saldos vt:rificados, mantendo, para isso, contacto direto
com os orgãos competentes;
cl manter em diS. o registo da legislação relativa à olabüração
orçamentária;
dj promover a coordenação de todos os elementos estatístic.os
das atividac...es elas repartições, relacionados· ao custo dos trabalhos
I'e3Iizados;
e) promover estudos siSlemálicos, do ponto de vista dos custoS
dos serviços, estabelecendo comparações e observações sobre trabalhos homogêneos realizados em outras repartições, com a finalidade de determinar coeficientes médios de custos específicos que
possam servir de base ao estucto orçame:çltário.

Art. 79.

À

Secção de Controle (S. C.) compete:

a) conlrolar e coordenar a execução do orçamento, processando
(lespesas, providenciando sobre adiantamentos, preparando as tabelas da distribuição de créditos orçamentários e a respectiva escrituração, e fazendo tudo o mais que for necessário ao coutrole pi·evisLo na parte não explic-itamente atribuída ~s outras Divisões;
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b} acompanhar, quando houver realização de obras, as fases das
mesmas relativamente ao seu dispêndio;
c) acomp~nhar, sempre que possivel, as sínteses gráficas nas
atividades das repartições, relacionadas ao custo dos trabalhos e à
sua utilidade;
d) coligir a documentação, inclusive os filmes cinematográficos, cuja organização demonstre as despesas realizadas pelas :-epa.rtições;
e) controlar a produção das repartiç.ões que executem serviços de natureza industr1al, estabelecendo a conveniente relação enti'(' a receita e despesa.
f) anotar as alterações do orçamento no decurso do exercíciÓ;
g) fiscalizar a apHcação dos auxílios e subvenç·ões;
h) fornecer à S. P. O. os elementos necessários à preparação
da proposta orçamentária.
CAPíTULO V
DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

Art. ti/J. O Serviço de Comunicações (S. C.) é o orgão destinado a recebe.r, reg1star~ distribuir·, ~guardar c expedir a correspondência, proeessos e demais documentos referentes às repartições do
l\1inistério localizadas no edifício-sede, orientar e atender a reclamações e pedidos de informações do público.
SECÇÃO I
Da 01'ganização

Art. 81 . O Serviço de Comunicações compreende:
Secção de Recepção e Expedição (S. R. E.) ;
Secção de Informações e Reclamações {S. I. R.);
Secção de Arquivamento (S. A.).
Art. 82. A Seccão de Recepção e Expedição (S. R. E.) é constituida das turmas seguintes:
de Recepção;
de Expedicão e Transporte;
de Guarda Temporária.
Art. 83. A Secção de Informações e Reclamações (S. I. R.) é
constitui da das turmas seguintes:
de Informa(;ões;
de lleclamações;
d8~ Publicações;
de Telefonia.
Art. SL A Secçª-o de Arquivamento (S. A.) é constituidà àr.s.
turmas seguintes:
de Arquivamento;
de Buscas e Certidões,
Art. 85 .. Cada Secção terá um Chefe, designado pelo Diretor
da S. C.

&8
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SECÇÃO li

Da Competência daS Secções

Art. 86. A Secção de Recepção e Expedição (S. R. E.) com-pete:
a) .receber, registar, di·stribuir e fiscalizar o movimento da correspondência recebida;
b) expedir a corresporidência elaborada pelos departamentos e
serviços;
c) guardar os papéis avulsos ou processos que dependam de soIucão;
d) atender às requisiç.ões de papéis que sejam feitas.
Art. 87. Toda correspondência dirigida às repartições localiza~
das no edifício-sede será apresentada diretamente à S. R. E., qum·
{Jroceda das partes, quer das repartições postais-telegráficas ou de
quaisquer outros orgãos da Administração Pública.
Parágrafo único -A S. R. E. fornecerá ao interessado o com-.
provante da entrega do papel ou processo e passará os recibos que
forem exigidos.
. Art. 88. A correspondência será aberta na S. R. E., exceto a
que estiver nas condições das alíneas a, b, e c, do artigo 1.0 do decreto
n. 1.081, de 3 de setembro de 1936, e a de natureza particular, que
será encaminhada aos orgãos de destino, ou aos respectivos destinatários, sem ser aberta, desde que apresente na sobrecarta a indicação
necessária.
Art. 89. A S. R. E. verificará se a correspondência está redigida em têrmos e, quandõ a natureza do papel o reclame, se está selada eonforme as exigénr1as legais e com a firma reconhecida.
Parágrafo único- Na hipótese de falta. ou insuficiência de selo,
a S. R. E. poderá receber o papel sujeito ao respectivo imposto, desde
que informe a respeito à autoridade a quem é dirigido, para proceder como no caso couber.
Art. 90. Nenhum papel será movin1entado sem o prévio reg·isto
na S. R. E.
§ 1.0 Os papéis scÍ'ão registados em rigorosa ordem de sequência numérica e cronológiea de entrada.
§ 2.0 Os registos dos papéis serão feitos de modo que o arquivamento obedeç.a à classificação segundo a procedência. o número do ·
processo e o assunto.
Art. 91. À S. R. E. compete efetuar a autuação dos papéis recebidos, o preenchimento da capa de processo e a anexaç.ão da primeira folha para informação.
.
Art. 92. A juntada dos papéif5 será feita por indicação fla.
S. R: E., que os encaminhará diretamente ao servidor em cujo poder se encontre o processo do qual os ·mesmos devam fazer parte.
Art. 93. A S. R. E., distribuirá os processos c par1éh avulsos
diretamente às Secções que devam informá-los.
Parágrafo único - A distribuição interna dos processos ou papéis avulsos compete aos respectivos chefes.
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Art. 94 A S. R. E., fará a anotação individual de trânsito
dos pÍ'ocessos, ou papéis avulsos, nos Dp,partamentos . ou Serviços.
Parágra:fo único. Os chefes de secção providenciarão para que
os res1Jectivos servidores forneçam à 1:::i.R.E., os recibos dos processos ou papéis avulsos que lhes forem distribuidos
Art. 95o A SoR.E., cabe fornecer aos int.eress_ados e às Seç.çõBs
dos Departamentos e Serviços do Ministério, as informações relativas ao movimento e à localização dos processos e papéis avulsos.
Art. 95. À S. R. E. serão encaminhados, por intermédio dos De.:..
pal'lamentos ou Serviços, para guB.rda ou arquivamento, os proeessos e papéia avulsos· despachados e os que aguardem providências
Parágrafo único. Os processos cujos despachos devam ser publ!~
cactos no Diário Oficial serão, para esGe fim, enviados à S.I.R.
Art. 97. A S. R. E. examinará e encaminhará a correspondência
elaborada pelos Departamentos ou 13erviços.
Parágrafo -único. O exame consistirá na verificação da assmatura no original, da rubrica nas cópias, de endereço nas sobrecarta~. do número de anexos mencionados e da exatidão da numeração·
anotada. ·
.Art. 98. Cabe às Secções dos Departamentos ou Servu)OS a- fel~
tura das sobrçcartas para expedição da correspondência.
Art. 99. Toda correspondência enviada à S. R. E., para encaminhnmen"!o, será ar:ompanhada do processo a que se ref1-ra~
Art. 100. A expedição da correspondência secreta, confidencial
e reservada, ün• .. se-à em .sobrecal'tas opacas e lacradas.
A1·t.. 101. Ficará a cargo rta S.R.E. o preparo das guias d·~
r·cmessa.
Parágrafo único. Na hjpótcse do artigo anterior", o preparo das
guias de remessa será feito no orgão de origem, ao qual Berão elaS
restituidas, uma vez- firmadas pelo destinatário.
Art. 102. Ficam à disposição da S.R.E., os veículos destinados ao tran:!porte da correspondência
Parágrafo único. Os ve_ículos não poderão ser desviados ou utilizados para qualqu~r outra finalidade, nem será permitido que neles
viajem pessoas estranhas ao serviço de transporte da correspondência.
·
Art. 103. Na execução do$ servicos de expedição da -correspoarlêucia, compete à S.H.E.:
a) org·anizar horários para colf:ta e entrega cta corre.spondêncin
interna e externa;
b) controlar a quilometragem e o consumo de cornbustivel bem
como providenciar sobre qualquer anormalidade verificada nos ~neios
de tr:HJsporte motorizados;
c) providenciar par-a que os_ veículos e o pessoal de transporte
Asi;:Jam sempre em condições de smr;
·
d) .tomar quai.sq1wr outras medidas que se tornem necessárias para
a pl~l'feHa ~)xecnção dos trabalhos qne lhe estão afetos, ouvido previamente o D1retor do :3. C.
Art. 104. A Secção de Informações e Reclamações (S.l.R.) compete:
·
o

o

o
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orientar o público sobre todos os assuntos peculiares ao Müu~
a objetivar suas pretensões;
b) atender a reclamaçõeB formuladas pelo público e orgãos do l\llnistério relativas ao andamento àos papéis ou i\ ·solução que àqueles
interessem;
c) adotar impressos apropriados e formulários especiais· para que
o público possa apre$Pntar reclamações acerca do movimento de seus
papéis;
d) organizar e manter ,em dia, para informações, um fichário com
os nomes e endereços das autoridades e dos orgãos do Ministério, seus
Diretores e Chefes do Serviços;
e) estar munida, para infonnações, de dados corográficos do país,
mapas ferroviários e rodoviários, guias da cidade do Rio de Janeiro,
das outras capitais c das cidades mais importantes do país, horários
dü trens e de aviões, e escalas de vaporeG no Rio de Janeiro;
,
f) coordt:>nar a matéria -publicada no Diário O{icia.l e providenciar
para a publk.ação me.nsal de separatas r,ontendo os assuntos de cada
Departamento ou Serviço, isoladamente;
g) distribuir aos Departamentos e Serviços as separatas dos assuntos que lhes digam respeito;
}t) ter sob sua jurisdicão o serviço a cargo do centro telefônico
instalado no edifício-sede do Ministério, velando pelo seu perfeito funcionamento;
i} providenciar junto à Compa:thia Telefônica sobre as medidas de urgência qu3 se tornarP.m necessárias para a completa regularidade das comunicacões feitas por intermédio do Centro a que
se refere o mciso anterior;
j) levantar o mapa semanal das chamadas telefônicas. destinado a
orientar a execução dos serviços.
Art. 105. A Seccf.io de Arquivamento (1'3.A.), compete:
a} classificar e dispor em boa ordem. velando pela respectiva conserv~ção~ os papéis em avulso ou em processo,_ os livros, os impressos
em geral, bem como tudo maferial não incluido nesta especificacão, já
existente ou que lhe for enviado pelas repartições componentes do Ministério;
7J) atender, mediante requisições escritas da S.R.E., aos pedidos
de remessa de processos, papéis, livros, documentos ou outro material
sob sua gua1·da, feitof. pelos Diretores ou Chefes de Secções dos DPpartamentos ou Serviços do 1Hnistério;
c) executar~ para atender às necessidades dos serviços, reproduções fotográficas, fotostáticas, ou heliográficas. de quaisquer pecas su::eetíveis de tal reprot.luoão, quando autorizadas pelo Diretor do S.C.;
d) lavrar as certidões que forem requeridas, de acordo· C,om os
despachos dos Diretores:
e) 'Promover a inutilização de papéis julgados sem valor, mediante proposta ao Diretor do S. C., que a respeito resolverá com os Diretores elos Departamentos e Serviços intereBsados.
a)

tério,

habiliLar~do-o

SECÇÃO Ili
l'r"01'mas de tTabalho

_\rt. 106. O S. C. promoverá a elaboração de_ dois Códigos, um
fios quais' de procedAncia e o outro de assuntos, para a classificacão da
correspondência.
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§-L0 A codificação dos papéis

rec~bidos

competirá à S.R.E.

§ 2. 0 Aos Deparlamentos e Serviços do Ministério competirá a co-

dlficacãn da respectiva correspondência a expedir.
§ 3.0 As alterações de código, que se tornarem necessárias serão
·. '
promovidas exclusivamente pelo S. C.
Art. 107. A parti:!: da data ria implantacão do novo regime do S. C.,
ficarão extmtos toaos os serviço~ de registo de entrada, distribuicão e
arquivamento de papéis e processos, dos Departamentos ou Serviços
tocaliú1dos no edifício-sede .do Ministério.
Àrt. 108. Até 13eu definitivo àesaparecimento, os. protocolos continuarão funcionando, unicamente, para prestar informações sobre oo
papéis recebidos até a véspera do início dos trabalhos do S. C.
Art. 109. Os Departamentos e Serviços. localizados no edifício-sede
providenciarão para que, dentro -de 30 dias, contados da publicação
do presente regimento, sejam remetidos à S.A. os processos e ·papéis despaehados que estejam em seu poder, depois de inutilizados
os q~e forem considerados sem valor.
CAPiTuLO VI
DA TESOURARIA

Art. 110. A rresouraria (T) é o orgão incumbido da arrecada(1ão e guarda dos valores pcrteneentes à União ou a ela caucionados,
bem como do pagamento de despesas.
Art. 111. Na Te-souraria haverá um Guarda-livros ou Contador, que se encarregará da escrituração do "Caixa GeraP', no qual
registará o movimento diário da receita e despesa.
Parágrafo único. O encarregado da escrituração do "Caixa Geral" será designado pelo Contador Seccional no Ministério.
Art. 112. Poderão ser designados, tambem, tantos funcionários
quantos se tornarem necesf-;ários à eserituração dos eaixas auxiliares
de estampilhas, selos e outros valores, alem do Guarda-livros ou Con··
tador, que será o responsavcl pela escrituração que deverá manter
rigorosamente em dia e em ordem.
Art. 113. Para controlar o movimento interno dos valores haverá. um "conta-corrente" que terá por objetivo debitar e creditar
os Ajudantes pelos valores que, mediante recibo, lhes forem entregues ou forem deles reeebidos, constituindo, assim, conta individual
de cada ajudallte.
Parágrafo único. O Tesoureiro poderá exig·ir, alem das comprovações, as demonstrações que julgar necessárias à verificação do
movimento de valores.
Art. 114. Os valores sob a responsabilidade. dos Ajudantes ;serão, findo o período de trabalho, guardados na Casa Forte, em armárioS fechados, ficando os Ajudantes com as respectivas chaves.
Pai'ágrafo único. Enquanto não- existir Casa Forte, será obrigatório o l.,lSú d6 cofres para os Ajudantes~
Art. 115. Os valores existentes na Casa Forle, que não estiverem a eargo dos Ajudantes, ficarão sob a responsabilid_ade do TeSoureiro q~le terá como co-respon'saveis os Ajudantes que indicar.
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Art. 11 G. Os trabalhos da Tesouraria serão obrigatoriaml3nte
realizados dentro de recintos isolados, salvo o pagamento de pessoal que, a júizo do Tesoureiro, for .efetuado em outro local.
Art. 117. Nenhuma ·rasura, borrão, emenda, ou entrelinha po. derá ser feita nos livros de escrita da Tesouraria.
Parágrafo .único. Todos os erros ou omissões verificados serão
corrigidos por lançamentos de estorno ou supletivo.
Art. 118. Nem o Tesoureiro nem os Ajudantes de Tesoureiro
poderão ter exercicio fora da '"resouraria.
Art. 119. 'Não poderão ficar sob a responsabilidade do Tesoureiro encargos outros que não sejaln os expressamente regulados

neste Regimento.

Art. 120.. O Contador Seccional mandará proceder, no mínimo,
trimestralmente, ao balanço da Tesouraria.
Parág-rafo único. A falta de cumprimento desta disposição importará na co-responsabilidade do Contador Seccional, em caso- de
desfalque.
Art. 121. O Tesoureiro, Ajudantes e demais servidores lotados
na Tesouraria não poderão tomar parte em jogos de azar.
Art. 122. O Diretor do D.A. providenciará junto à Policia
Civil do Distrito F-ederal, o regi.sto e identificaçãü do pessoal que servir na Tesouraria.
CAPíTULO VII
DA BIBLIOTECA

Art. 123. A Biblioteca (B) é o orgão incumbido da aquisu,:ao,
guarda, conservação e classificação dos livros e publicações de interesse pa:>a o . Ministério.
Parágrafo único. Mediante autorização do Diretor do D .A. as
repartições do Ministério poderão possuir livros técnicos." relativos à
especialização que lhes for própria.
Art. 124. ·À Biblioteca compete:
a) propor a aquisicão de Hvros e outros impressos, bem como a
tomada de assinatura de jornais e revistas relacionados com assuntos
de especialização do Ministério;
b) guardar e classificar as obras e publicações referidas, zelando
pela sua conservação;
c) organizar :
1 - catálogo dicionário;
2 - catálogo sistemático das resoluções e atos oficiais relativos
ao Ministério;
3 - índice analítico das publicações que ·interessem à sua es.:..
pecialização;
4 - listas bibliográficas para distribuição no :Ministério;
d) permutar publicacões oficiais com bibliotecas nacionais e
estraBgeiras;
e) fornecer, por empréstimo, livros e periódicos. mediante prova
de identidade _e termo de responsabilidade;
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f) franquear a sala de leitura e as estantes de livros e revistas,
independenteme-nte de formalidades, aos servidores públicos desde
que não perturbem a· boa ordem da Biblioteca.
'
Art. 125. A.;· repartiç.ões interessadas Poderão sugerir à Biblioteca, que julgará da oportunidade da medida,
aquisição· de livros
especializados.
Art. ü6. Os empréstimos de livros e folhetos será efetuado pelo
prazo de 15 dias e o de publicações periódicas por 5 dias, podendEJ
tais prazos ser prorrogados duas vezes consecutivas.
?_

CAPíTULO VIII
DA ADMII'JISTRAÇÃO DO PALÁCIO DO 'rRABALHO

Art. 127. A Administração do Palácio do Trabalho (A.P.T.)
tem a seu cargo o asseio, reparação, conservação e vigilância do edifício-sede do M. T. I. C., com todos os seus pertences, bem como a
execução e direção dos serviços relativos à portaria, elevadores e
garage.
SECÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 128. A Administração do Palácio do Trabalho (A.P.T.)
compreende as seguintes turmas:
de Administração (T. A.) .
de Conservação e Vigilância (T.C.V.).
de Elevadores (T .E.) .
de Portaria (T. P.) .
de Garage (T.G.).
SECÇÃO 11
Da Competência das Tu1·mas

Art. 129. A Turma de Administração (T. A.) compete:
a) manter urn pequeno depósito de material indispensavcl aos
trabalhos da A. P. T. :
b) fazer requisições de material, controlando o seu consumo
Delas demais turma~;
c) atender rec.lamnções relativa.-. às atividades da A.P. T.;
d) comunicar ao Administrartur as irregularidades observadas
011 oriundas de recla:r;n::tções;
/
e) manter controle do -ponto de servidores da A.P.T., preparando todo o expediente relat:vo ao pessoal aue deva ser encamí·nllado _pelo Administrador à Divisão do Ves.soaf;
f) manter fi-5calização permanei:ote sobre os serviços do bar e
r~staurante ii~staludos no edificio, provideneiando para que os ser'?dores sejam at~ndidos com presteza ·e sejam observadas condições
rigorosas de asseio na execução dos trabalho-s;
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g) preparar a estatística de todas as atividades da A.P.T., de
acordo com ·as parte.s diárias de trabalho.
·
Art. 13-0 - A Turma de GonsBrvação e Vigilância (T. C. V.)
compBte:
a) atender à limpeza interna e externa do edifício, inclusive do
pw3scio que o circunda;
b) zelar pelo bom estado de conservação e boa aparência das
paredes. revestimentos de mármore, assoalhos, f~scadarias, elcvadore~, portões e portas, inclusive as dos elevadores;
c) prover à rigorosa higiene nas in.sta!ações sanilárias;
d) atender à limpeza dos saguões, escadas, corredores e
terraços;
e) providenciar para a coleta elo lixo em todas as dependências;
f)· acudir à limpeza da vidraçaria, bem como .das janelas;
o) cuidar dos revestimentos met.áliccs;
h) manter em perfeito funcionamento a iristalação elétrica, hi..:.
dráulica e de gás, inclusive os filtros;
i) executar os trabalhos de conservação ·do madeiramento do
edifício, bem como polí-lo e lustrá-lo.:
j) promover o bom aspec.to do edifício, procedendo à sua reparação periódica;
l) manter urna pequena oficina elétcica, mecânica e de carpintaria, para reparações ligeiras de máquinas, elevadores, ventiladores
e mobiliário 'Pertencentes ao edifício;
m.) fazer as reparações ligeiras que se tornarem necessárias nos
veiculas do Ministério;
n) fornecer à T.A. e à D.M.,. os elementos fundamentais para
a estatística e custeio dos trabalhos de rf~paraç.ão;
~o) exercer a vigilància diurna e noturna no edifício;
p) organizar os plantões dos vigias;
q) manter vigia permanente em cada porta de entrada. do edif!ciu;
·
r) manter toda a vigilfmcia sobre a rede de instalação elétrica,
quer durante o dia, quer de noite, evitando desperdício de energia,
gasto desnecessário de lâmpadas, de ventiladores, -etc.;
s) tomar prontas pr;ovidências, seguindo instruções do Administrador, nos ctj.sos de acidente que ocorra nas redes internas de
luz. força e gá:::, ou em caso de incêndio em qualquer ponto do edifício.
Art. 131 -- A Turma de Elevadores (T.E.} compete:
(L) executar o serviço de ascensores nJ. conformidade das instrur;ões emanadas do Admini~trador;
b) observar, na distribuição dos cabineiros, o sistema rotati\'o,
organizando os respee.Livo~ plantões e escalas semanais de .sel'Viço;
c) controlar o movimento dos elevadores, evitando as paradas
desnecessárias e estacionamentos demorados;
d) .fazer a estatística do tráfego dos elevadores, visando a mais
racional di,stribuição do sei-viço dos mesmos em relação aos andares
do edifício.
Art. 132. A Turma de Portaria (T.P.} compete:
a) manter, em lugar apropriado do saguão de entrada do edifício,
durante. o tempo do expediente normal ·das repartições, um funcionário
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ou extranumerário, capaz de prestar quaisquer informações pedidas
pelo público, quanto à localização de serviços e ao funcionamento das
repartições do Ministério;
b J dispor de um fichário nominal, indicando o local de exercício
dos funcionários e extranumerários que trabalhem nas repartições
localizada-s no edifício sede.
Art. 133. A Turma de Ga!'age (T.G.) compete:
a) efetuar o registo de todos os veículos que façam pernoite ou
estacionamento na Garage do edifício.;
b) manter um controle estatístico das entradas e saidas dos
veículos na Garage;
c) receber e controlar as partes diárias dos motorista-s, as quais
deverão registar:
i .0, a quilometragem percorrida;
2.0, a quantidade de gasolina e de óleo recebidos dos almoxarifados ou depósitos de .material;
3.0, o número de horas de percUrso e os tempos de oota.cionamento;
.
4.0, os acidentes ocorridos com os veículos;
5. 0 , observações sobre irregularidades notadas no funcionamento
dos veículos;
d) proceder à lavagem diária dos veícu1os do ·Ministério, providenciando para as necessárias lubrificações periódicas, mudança de
água e de óleo, de acordo com as instruções constantes dos catálogos
fornecidos pelos respectivos fabricantes;
e) atender às observações dos motoristas, lançadas nas partes
diárias, sobre as irregularidades de funcionamento dos· veículos, fazendo a revisão necessária e providenciando, junto ao Administrador,
para as reparações que devam ser feitas pela oficina da T. C. V. ou
por qualquer outra;
·
f) observar, da melhor forma possivel, os preceitos técnicos aconselhado·s para a boa conservação dos veículos, pneumáticos, câmaras
de ar e demais acessórios;
g) providenciar sobre o registo dos motoristas na Inspetoria do
Tráfego do Distrito Federal, em relação a cada veículo, observando
sempre a condição i.ndispensavel do registo dos motoristas substitutos, tendo em vista os casos de faltas, férias e licença dos efetivos;
h) organizar os plantões e escalas dos motoristas, considerando
as necessidades dos serviços, e providenciando sobre as t;ubstitliições
por ausência;
i) atender às determinações do Ministro de Estado, quanto à escala dos veículos a seu serviço ou dos seus auxiliares imediatos;
j) fornecer à T.A. os elementos necessários ao cálculo do custeio dos trabalhos;
l) atender prontamente às solieitações da S.R.E., do Serviço de
Comunicações, relativos aos veículos destinados à correspondência.
CAPITULO IX
DAS ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E EXTRANUMERÁRIOS

Art. 134. Ao Diretor do Departamento de Administração incumbe:
a} orientar, coordenar e fiscalizar a execução dos trabalhos afetos
áo Departamento;
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b)

propor ao Ministro de Estado as providências que julgar oonv9-

nientes aos interesses dos serviços;

c) apresentar, anl)almente, ao Ministro de Estado, o relatório das
atividades do D.A.;
•
rl) reunir periodicamente os diretores e chefes dos orgãos cOmponentes do D.A. para discutirem e assentarem providências relativas ao Departamento;
e) expedir instruções de serviço;
f} opinar em todos os papéis que tenham de· ser despachados
pelo IVIinistro de Estado e que se relacionem com assuntos afetos
ao D.A.;
a) manter estreita colaboração entre. o Departamento e as demais repartições do Ministério;
h) despachar, direta e pessoalmente com os Diretores e Chefes
dos orgãos componentes do D. A. ;
i) distribuir os funcionários pelos orgãos componentes do D.A&
de acordo com a conveniência dos trabalhos;
.f) determinar a instauração ct·e processo adminish·ativo;
l) designar os diretores e chefes dos orgãos componentes do
D.A., o secretário e o auxiliar;
m) conceder férias aos diretores e chefes dos orgãos componentes do D.A., ao seu secretário, ao seu auxiliar e ao pessc,al dn
Tesouraria;
.
n) impor penas disciplinares, inclusive ·a de susp·ensão, até 30
dias, e representar, ao Ministro de Estado, quando a penalidade não
couber na sua a Içada;
o) propor ou admitir e dispensar, na forma da legislação ein
vigor, o pessoal extranumerário;
p) deliberar; sobre pedidos de prorrogaç.ão do prazo para posse
e exercício dos funcionários do Ministério.·
Art. 135. A cucla Diretor de Divisão e do Serviço de Comunicações incumbe:
a) dirigit· a execução e fiscalizacão· dos trabalhos a cargo da
respectiva Divisão ou Serviço;
b) opinar em quaisquer papéis q:Ue tenham de ser submetidos
a despacho do diretor do D. A. ;
c) propor ao Diretor do D .A. as medidas que considerar necessárias ao aperfeiçoamento ou à execução mais facil ou pronta
dos serviços;
d) baixar instruções para orientação dos trabalhos da Divisão
ou Serviço;
e) apresentar ao Diretor do D.A., anualmente, O relatório do~
trabalhos da Divisão ou Ser\'ico;
f) assinar as certidões que. forem requeridas e que digam respeito a t;!Ssuntos da Divisão ou Serviço;
g) representar à. uuloridade competente coútra qualquer serYidor que se recnsar a prestar os esclarecimentos neeessários à elucidação de assuntos 1'eferentes aos serviços;
h) aprovar a escala dt férias, relativa ao pesso~J da Divisão ou
Serviç.o;
i) aplicar, aos seus subordinados, penas diseiplinares, inclusive
n de suspensão até 15 dias, e representar ao Diretor do D.A. quando a penalidade a aplicar nfto eoubcr na sua alç,'ada;
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}) designar· o seu ç;;ccretário e chefe~ das Secções;
assinar a correspondência de rotina;
m) movimentar o pessoal, respeitada a lotação da Divisão ou.
Serviço;
n) corresponder-se diretamente sobre assuntos de &Ua competência com às repartições e serviços do Ministério.
§ 1.o Ao Diretor do S. C. incumbe, ainda: propor à Comissão
de Eficiência, por intermédio do Diretor do D. A., a adoção de:
I - .fórmulas impressas de requerimento, petiç.ões, etc., para
serein fornecidas aos interessados pela Se~~-ão de Informaç.ões e
Reclamac;ões;
li - modelos padronizados para andamento dos papéis, especíalrnente com. rela~;:,ão aos que, com maior frequência. são estudados
nos diversos orgãos do MinisLério.
l)

§ 2.0 Ao Diretor da Divisão do Pessoal incumbe, ainda :

assinar as "Cade-rnetas dos Funcionários";
dar posse aos funcionáriÇJs do Ministério, exceto aos cliretores de repartição que sejam diretamente subordinarlos ao 1\rinistro de Estado.
·
a:)
b)

§ 3.0 Ao Diretor da Divisão do l\'Iatorial incumbe, ainda:
a) decictü~· sobre todas as compras do material a ser adauirido
por intermédio da Di·visão;
b) autorizar a requisição de material solicitado pelas repartições do Ministério;
c) encaminhar ao orgiio competente, nas época6 determinadas,
a estatística do consumo do material adquirido para as reparti(:õe;:;
do Ministério. como elemento subsidiário à elaboracão da prooosta
orçamentária;
d) enviar ao l).F.C., nas épocas próprias, a estimativa do material de uso corrente nas repartiç-ões, afim de que se processem
as concorrências ou coletas de. preços par.a fornecimento nos primeiros e segundos semestres~
e) autorizar a troca, cess~lo ou venda do material considerado
em desuso,· bem assim aprovar os termDs de baixa de responsabilidade relativos a material;
f) baixar normas do trabalhos para os almoxarifados e demais
orgãos do material do Ministério, respeitada a competência de
cada um;
g) encaminhar oo Diretor do D.A. e à D.M. do D.A.S.P .•
nas épocas própria8; li. estatístic&. pormenorizada rln r,onsumo dos
automovehs e tio antros veículos automotores do Ministério, indicando os scl'vil;:,os em que os :mesmos são utilizados.

Art. 136. Aos Chefes da c: Secções incumbe:
orienlar as atividades das Secções a seu cargo, informando
o respectivo Diretor· sobre os trabalhos e as providências necessárias à boa marcha eles mesmos;
b) distribuir aos funcion{lrios c extranumerários que lhe forem
subordinados os trabalhos . que lhes incumbe executar;
c) organizar, amwlmcnte, O· plano de tfabalho, submetendo-o à
aprovação do Diretor;
cl) apresentar ao Diretor da Divisão, anualmente, o relatório
das atividades da Secç,ão;
a)
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e) requisitar diretamente dos or-gãos de serviço interessados
torl.os os elementos necessários à perfeita i'nstrução dos -proce~sos;
f) impor pena.s disciplinares de advertência e repreensão e
~·cpresentar ao Diretor da Divisão quando a penaliclade não couber à
sua alçada;
g) organizar a escala de férias do pessoal da Secção, $Ubmetendo-a à aprovação do Diretor.

Arl. '137. Aos S2cretários dos Direlores, incumbe:
a) atender às pessoas que procurarem o Diretor dando-lhe conhecimento do assunto a tratar;
b) representar o Diretor, por sua determinação, em qualquer
ato e sem:pre que se torne necessário;
c) redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art. 138. Ao Tesoureiro incumbe:
a) exercer completa vigilância sobre toàos os valores a seu
0argo, propondo medidas de segurança, inclusive policiamento, para
os locais onde haja movimento de-, valores;
b) providenciar sobre o suprimento de valores que houver de
movimentar e a guarda daqueles que tiver·em do ser recolhidos sob
nua responsabilidade;
c) designar os Ajudantes
que deverão transportar o numerário;
d) providenciar para a conferência dos valores que receber de
outras repartições ou doS que tiver que remeter a outras 'resourarias, lavrando-se termo circunstanciado;
e) determinar a necessária vigilância na Tesouraria, de modo
quo nela não tenham ingresso pessoas estranhas, exceto funcionários
designados pelo Diretor do D.A. em objeto de serviço;
f) zelar nela boa ordem e perfeição nos trabalhos da Tesouraria a seu cargo, représentando ao Diretor Qo D.A. contra- as irregularidades que se verificarem;
g) distribuir pelos Ajudantes os trabalhos da Tesouraria, estabelecendo revezamento quando julgar conveniente;
.
h) aplicar aos Ajudai1tes e demais snbordinados penas clisciDlinares inclusive a de suspensão até t5 dias e representar ao D,iretor
do D.A., qu_ando a penalidade não couber à sua alçada;
i) balanceai', pelo menos semanalmente, os valores a cargo dos
Ajudantes;
i) r(,;prosentar, ao Diretor do D. A., quando se verificarem
quaisquer desvios de numerário ou outros valores;
l) fiscalizar a escrita de valores a cargo dos Ajudantes, de m&neira que esteja .'-'empre em ordem e em dia;
m) efetuar, ou mandar efetuar, o pagamento da-s de·spesas de
pessoal e de materi·al, quando devidamente autorizadas, observando
a~ leis, regulamentos e demais norrnas em vigor;
n). organi:tar ou fazer organizar por seus auxiliares, o registo
das px:ocurações l)ar·a efeito dos pagamentos u serem realizados, examinando se tais procurações esLão revestidas das formalidades legais;
o) ·opinar na orgilnização da escala de pagamento;
íJ) remeter, diariamente, ao DiTetor do D. A., assinada, tambem, pelo funcionário encarregado do ''Caixa Geral", uma demons..:.
tração sintética do movimento da Tesouraria;
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!J) pl'Opor, ao Diretor do D. A., de acordo com ~ lotação que
for estabeleci·da, a designacã.u do pessoal auxiliar dos trabalhos
de limpe-za da Tesouraria e de transporte de numerário;
1') organizar a escala de férias do pessoal da Tesouraria, subnietendo-a à aprovação do Diretor do D .. A.;
s) designar, previamente, o ajudante que o substituirá na.:; suas
faltas eventuais, e pela gestão do qual responderá sua fiança;
t) encerré].r, diariamente, o ponto da Tesouraria, ficando responsavel pela sua abertura e encerramento;
.
v.) determinar a organização do resumo do ponto do pessoal,
com exercício na Tesouraria, enviando-o ao orgão competente.

Art. 139 - Aos Ajudantes, quo são· diretamente subordinados
ao Tesoureiro, incumbe:
a) desemp0nhar as funções do seu cargo, de acordo com as
qrdens emanadas do Tesoureiro;
b) apor, nos documentos da receita, a sua assinatura;
c) datar e carimbar, apondo-lhes, tambern, a sua assinatura, 02
documentos de despesa ou relações de pagamentos diários que
efetuar;
tl) sugerir aO Tesoureiro as medidas
que reputarem benéficas ao andamento dos trabalhos;
e) dar aviso prévio ao Te-soureiro, quando não puderem comparecer ao trabalho, afim de que aquele providencie sobre a substituição;
,
f) efetuar, de acordo. com as determinações do Tesoureiro, os
pagamentos das despesas do pe-ssoal e do material, observando as
leis, regulamentos e normas em vigor;
g) verificar a identidade de cada interessado a qÚem tenham
de efetuar pagamento.
Parágrafo úmco São extcnsiYas aos Ajudantes de 'J.1esoureiro todas as disposições legais c.u regulamentares concernentes
às tomadas de cantas dos TesourEiros, ou .ao encarregado da escriLuracão do "Caixa Geral"·.
Art. H. O - Ao encarregado do "Caixa Geral" incumbe:
a) escriturar o "Caixa ·aeral";
b) diri-gir os· trabalhos de escrituração dos "caixas auxiliares";
c) org·anizar, diariamente, as guias de recolhimento ao •resouro
Nacional ou Banco do Brasil;
d) verificar a exatidão dos documentos comprovantes de receita e despesa e se os mesmos foram devidamenLe assinados;
e) providenciar' para que os comprovantes de que trata o _Hem
anterior sejam organi·zados na forma· legal;
f) representar ao Contador Seccional sempre que verificar qualquer omissão ou irregularidade na execução dos b'abalhos;
g) assinar, com o Tesoureiro, a demonstração sint<Hica do movimento da Tesouraria;
h) enviar diariamente à ConLadoi·ia Seccional a demonstração
de que trata o item anterior.
Art. 141 - Ao Administrador do Palácio do Trabalho incumbe:
a) di·rigir' a execução e fisealização de todos os trabalhos a cargo da A. P. T.;
b) manter entendimentos diretos com os chefes das repartições
situadas no edifício, tendo em vista o exato cumprimento das obriga.çÇies regimentais;
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c) providenciar, de acordo com a intensidade de frequência do
público às reparticões localizaçlas no ediflci·o, o estudo da .distribuição racional dos elevadores em relação às várias dependências;
d) providenciar sobre as reparações que não possam ser diretamente executa das pelo pessoal da A. P. T. ;
e) fiscalizar pes:?oalmente ou indicar um servidor da A. P. T.
para acompanhar os trabalhos a cargo de empresas particulares;
f) dar conhecimento ao Diretor do D. A. de qualquer Il).Odificação que 'Õe opere na localização dos orgãos de serviço de várms repartições, bem como· de qualquer alteração que obs_erve na ordem
arquitetônica, interna ou externamente;
g) atender, com presteza, aos pedidos e redamações das repartições localizadas no Palácio do Trabalho;
h) providenciar o hasteamento do Pavilhão ·Nacional aos domingos, feriados e demais dias que forem oficialmente- determinados;
i) exercer a fiscalização permanente dos serviços de bar e restaurante instalados no edifício, adotando as medidas necessárias à
sua perfeita execução;
i) apresentar ao Dir~tor do D. A., anualmente, relatório sobre
as atividades do A. P. T. ;
l) determinar o fardamento que eleva ser usado pelo pessoal,
fiscalizando o seu uso reg·ula1·;
m) impor penas disciplinares ao pessoal, até clso suspensão por
i5 dias, e representar ao Diretor quando a penalidade não estiver
na ~Sua alçada;
n} aprovar a escala de férias dos servidores da A. P. 'T.;
o)_ encaminhar à Divisão do Pe-ssoal, os elçmentos necessários
aos assentamentos dos funcionários e extranumerários exigidos pelo
mesmo.

Art. 1112. Ao Zelador. que será-o encarregado ela T. C. V., com
residência obrigatória no· ediffcio-sed9 do Ministério do Trabalho,
incumbe:
a) permanecer no edifício, auxiliando o administrador na fisc-alização dos trabalhos e observando as suas determinações;
b) atender à.s solicitações e providenciar sobre toda n~c-essidade
de serviç_o em qualq1.,1-cr ponto cto· edifício e a qualquer hora;
c) comunicar ao Administrador todas as reclamações que lhe
houverem sido- feitas, já atendidas ou nã"o;
d) representar ao Administrador contra as irregularidades encontradas.
Art. i43. Aos encarregados de turmas incumbe executar ós trabalhos que lhe forem determinados p<:!lo chefe da Secção respectiva.
Art. 144. Aos demais funcionários e extranumerários compete
executar os trabalhos de que forem incumbidos observar as ordens
e instruçÕí;S superiores e cumprir as prcscriçõe~ regimentais .
. _Art. 145. O~ fuEcionários e extranumerários do D. A. não poder~o faz·er pubhcaço-es referentes à -orientação técnica ou administrativa do Departamento, sem o v'fsto do Dirctnr do D. A.
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CAPiTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

SECÇÃO I

Da Lotação
Árt. 146. O D. A. terá a lotação qUe for oportunamente aprovada em decreto.
Parágrafo únic-O. _Poderá haver, ale·m dos funcionários,' .-~xtra
numerários admitidos de acordo com a legislação que vigorar.
SECÇ.t..O li
Do Horário

Art. 147. O período de trabalho, salvo para a A. P. T ., será,
no minimo, de seis ( 6) horas diárias, exceto aos sábados, quando poderá ser de três (3) horas.
Art. 148. É permitida para o lanche a saida dos servidor~s observadas as seguintes condições:
a) o afastamento não poderá exceder de 20 minutos;
b) a saida deverá verificar-se entre 13 e 15 horas;
c) os servidores não se poderão ausentar de suas salas, simultaneament~. em número superior a 1/4 dos que nela trabalhem.
Art. 149. O horário da A. P. T. será estabelecido pelo Administrador, tendo em vista o perfeito cumprimento das suas obrigaç-ões, obedecidas as seguinte-s normas:
I oitO horas de trabalho diário para .os artífices c pessoal
operário em geral;
II · - para os vigias e demais trabalhadores sujeitos à regime
de plantões, a_s ·escalas serão organizadas de maneira a obedecerem
ao mínimo de 44 horas de trabalho semanal;
III - seis horas de trabalho diário para os cabineiros, devendo,
nas horas de movimento intenso dos elevadores,~o trabalho ser realizado em duaa partes, de tres horas cada uma, com um mínimo de
urna hora de d.eseanso entre elas e obedecendo-se, na organização
das escalas, à condição mínima do:! 313 horas de _trabalho semanal;
IV - seis horas de trabalho diário, para- os demais fUncionários e e~tranumerários e artífices que fazem plan.tão e trabalho-s
fora da hora do exp-ediente com o máximo de 33 _horas por semana.
Parágrafo. único. Os trabalhos de limPeza deverão ser realiza-·
dos fora das horas do exp~diente das repartições.
Art. 150. O expediente da Tesouraria só poderá ser encerrado
quando concluidos os seus trabalhos diários.
Art. 151. Os trabalhos de atendimento de interessados para recebimento ou pagamento serão, no mínimo, de cinco (5) horas diárias.
Col. :de Leis - Vol. II
6
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Art. 152. Nã<> estãe> sujeitos a ponto o Dir-etor do D. A., os
·Diretores de Divisão e do Serviço de Comunicações, devendo, porém,
todos elee estar à testa das respectivas repartil;ões durante o período normal de trabalho e sempre que sua presença se tornar necessária.
·
SECÇÃO ll1

Das Substituições- Eventuais
Art. 153. Serão substituídos, automaticamente, em seus impe-

dimentos:

a) o Diretor do D. A. pelo Diretor de Divisão que ele designar;
b) os Diretores de Divisão ou do S. C. por um chefe de secção
por eles designado;
cl os chefes de Secção pelos funcionários designados pelo Diretor da respectiva Divisão;
d) o Tesoureiro, pelo Ajudante que houver designado, respondendo a sua fiança pela, gestão do substituto;
e) o Administrador pelo encarregado da T. A.
Parágrafo único .. Haverá, sempre, servidores previamente designadÔs para as funç.õe~ de que trata este artigo.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 194.1. -

DECRETO N. 6.737-

DE

22

Wal(.lemar Falcão.

DE JANEIRG DE

19/d

Ap1·ova a tabela de gratificação, a titulo de representação, de que trata

o decretoe!ei n. 791, de 14 de outubro de 1938
O Presidente da nepública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4. da Constituição, e tendo em vista o disposto no § z·.o do artigo
26 do decreto-lei n. 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica aprovada, para o ano de 1941, a anexa tabel~ de
gratificação, a título de representação do pessoal em exercicio no estrangeiro, em funções diplomáticas ou consulares, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2.0.Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
·
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranlta.

Tabela de representação dos funcionários da carreira de Diplomata,

decreto n. 6.737, de 22 de janeiro de 1941

a quà se refere o

MISSOES DIPLOMÁTICAS
A

B

c

D'

I

E

>

200:000$0
Padrão O ou Classe N
Embaixadores . ...
Classes N e !VI - Ministros PlenipotenciárioS

225:000$0

145:000$0
Atenas
Belgrado
Bogotá
Bruxelas
Bucareste
Budapeste
Lima
Lisboa
Madrid
México
Oslo
Santiago
Tóquio
Varsóvia

. •.• .......... .

150:000$0
Caracas
C. Vaticano
Quito
Roma

.. .. . . . . ... ..
~

Peiping

350:000$0
250:000$0

160:000$0
Berlim
C. Trujillo
Copenhague
Montevidéu

170:000$0
Assunç:ão
Berna
Buenos Aires
Guatemala
Helsinki
Pa;ris

390:000$0

180:000$0
Estocolmo
Haia
Havana
La Paz
Londres
Washington

<!.
"'

"o

g
[:)

~

""

~

"""'
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MISSõES DIPLOMÁTICAS E
CLASSES
B

A
l\ (Ministro Canse- ... .

lheiro) ........... .
M (Consul Geral) .... .

125:000$0

120:000$0
90:000$0

95:000$0

L (1.0 Sec. ou Consul)
K (2.o Sec., Consul ou

Consul-Adjunto) .••.•

65:000$0

68:00080

J (Vice-Consul) ..... .

42:000$0

45:000$0

Antuérpia
Atenas
Barcelona

Belgrado

Bordéus
Boulogne
Bruxelas
Bucareste

Budapeste
Cadiz
Cherburgo
C. Vaticano

Dantzig
Funch.al

Gdynia

Gênova
Havre
Helsinki
Kaunas
Las Palmas
Lisboa
Livorno

Madrid
Málaga
Marselha
México

Nápoles
Porto '
Praga
Roma
Sariti'agó
Trieste
Valêricia
Valparaiso
Varsóvia ·
Vigo

Amsterdam
Assuncão

B. Blanca
Berlim
Berna

Bogotá
Bremen

Colônia
Copenhague

Dakar
Estocolmo
Francfort
Genebra

Gotemburgo
Guatemala
Haia

Kobe
Lima

Oslo

Peiping·

Quito
Rosário

Rotterdam
Stambul

Tóquio
Viena
·Yokohama
Zurich
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REPARTIÇõES ÇONSULARES-

c

D

E

130:000SO

135:000$0

140:000$0

105:00080

115 :000$0

125:000$0

70:000$0

75:000$0

80:000$0

48:000$0

51 :000$0

54:000$0

Alexandria
Beirute

Boston
Capetown
Caracas
Cardiff
Chicago
Hamburgo

Glasgow
Havana

La Paz

Liverpool
Los Angeles
l\Hami
Montevidéu
Montreal
NOrfolk
Nova Orleans
Paris

Filadélfia
São :Francisco
.Changai
Sonthampton

Calcutá
Buenos Aires

.

~

. . . .. .. .. . . . . ..

Londres
Nova York

Washington

.................
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DECRETO N. 6.738-

DE

22

DE JANEIRO DE

1941

Dispõe sobre suprimentos de energia elétrica no município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe

confer~

o art. 7 4, ·letra a, da .Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. !.3<5, de 14 de junho de 1939;
ConsiC.erando que as medidas foram requeridas pelo Banco Construtor do Brasil e pela Companhia de Carris, Luz e Forca do Rio de
Janeiro, Limitada, e o Conselho Nacional de Aguas e Energia Ei,é-

trica as julgou atendíveis, decreta:

Art. 1.0 A Companhia de Carrís, Luz e Força do Rio de Janeiro,
Limitada, fi.ca autorizada a suprir, temporariamente, de energia elétrica o Banco Construtor do Brasil (Nova Sociedade Anônima), para
serviços· de distribuição na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de
Janeiro.
§ 1.0 O ~uprimento far-se-á, através das instalações da Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A., na estação transformadora
de Rio da Cidade, município de Petrópolis.
§ 2.o O Banco Construtor do Brasil providenciará para que seja
ele realizado com a maior segurança e responderá por quaisquer prejuízos que causar à Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A.
§ 3.o Salvo resolução, que venha a ser proferida pelo Conselho
Nacional de A.guas -e Energia Elétrica, a demanda máxima não deverá
ultrapassar de !. 000 kw.
§ 4.o Sem prévia e expressa autorização do mesmo Conselho, o
suprimento não poderá ser interrompido.
Art. 2.0 As tarifas do suprimento autorizado ·por este~ decreto serão fixadas pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Producão Mineral, na base da demanda máxima mensal e do consumo verificado, estipulando-se mínimos razoaveis.
§ 1.0 Ao Banco Construtor do Brasil caberão todas as despesas
com o aparelhamento de protecão, assiln como com os equipamentos
de medição e de controle de sua demanda e consumo.
§, 2.o Na vigência do presente decreto, o Banco Construtor do Brasil pagará à Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A., pela
utilização de suas instalações de transformacão, a imporH\ncia mensal que for fixada pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral.
Art. 3.0 O mencionado suprimento será iniciado até quinze ( 15)
dias após a publicação do presente decreto, cabendo à Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral tomar as medidas que se fizerem necessárias.
Art. 4.0 A ·semelhança do disposto no decreto n. 6. 282, de 13 de
setembro de 1940, o Ministro da Agricultura fixará mínimos rawaveis
de demanda e de consumo para o suprimento de energia elétrica que,
por força do "decreto-lei n. !.345, de !4 de junho de 1939, à Companhia de Carrís, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada, vem fazendo à Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A., na sub-estacão tran.sformadora de Rio da Cidade, municipio de Petrópolis Estado do Rio de Janeiro.
'
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fe1·nq.rido Costa.
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DECRETO N. 6.739- DE 22 DE JANEIRO DE 1941

P1·orroga por noventa (90) dias a prazo a que se refere o art. 4'.o do
decre~o n. 5.701, de 23 de maio de 1940
O Pr-esidente da República, usando da atribuição que lhe confere
a letra a do art. 74, da Constituição, qecreta :
Art. 1.o Fica prorrogado por noventa (90) dias o prazo a que se
refere o art. 4.o do decreto n. 5.701, de 23 de maio de 1940.
Art. 2.0 Revogam-se as -disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V AHGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.740- DE,23 DE JANEIRO DE 1941

Concede à Sociedade Importadora e Exportadora Limitada. autorização
para funcionar como empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç-ão e nos termos do decreto-lei número 1.985; de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à "Sociedade Importadora e Exportado~a LI·
mitada 1', sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede
no Estado da Baía, autorização p:ara fundonar como em-presa de mineração -de acordo com o que dispõe o art . .fl.0 , § 1.0 do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regul:amentos em·
vi-gor ou que vierem a vig-orar Bobre o objeto da r-eferida autorização.
Art. 2.0 Revogam -.se as disposições em contrárrio.
. . Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 7 41 -

DE 23 DE JANEIRO DE 1941

Concede à Sociedade Carbonifera P.r6.spera Sociedade Anônima autorização para funcionar como empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4. letra a, da Constituição e nos térmos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de ,janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar\. 1.0 É concedida à Sociedade Carbonífera Próspera Sociedade Anônima, com. sede no Estado de Santa Catarina, autoriza-
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ção .para funcionar como empresa d.e mineração, ficando a mesrna
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis ·e regulamentos
em vigor, ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.o Revogaffi-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fe1•nando Costa.

DECRETO N. 6.742

-.DE

23

DE JANEIRO DE

1941

Au.l'o'l'iza o cidadão brasilei1·o José Maria Lopes Cançado a pesquism·
cristal de roc_ha no lugar denominado Serra do Rio do Peixe, Município de Pequi, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constjtuição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José i'rlaria Lopes
Cançado a pesquisar cristal de rocha em uma área de cinquenta (50)
hectares ·localizada em terrenos denomina_dos "Serra do Rio do Peixe",
Município de Pequf, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um retângulo e assim definida: - partindo-se da porteira existente na fazenda Rio do Peixe, na parte em que ~sta se divip.e com
terras de Cicero Ramos, por uma reta com o comprimento de- cento
e sessenta e Cinco (165) metros e rumo vinte e quatro graus e trinta
minutos noroeste· (24°30' NW), encontra-se o primeiro vértice; ·deste,
no prolongamento_ da mesma reta e com o comprimento de mil (1. 000)
metros, alcança-se o segundo ,vértice; deste, por uma reta com o compr·imeiro de quinhentos (500) m-etros e rumo sessenta e oito· graus
.e trinta minutos sudoeste (68°30' SW) alcança-se o terceiro vértice;
deste, por uma reta com o comprimento de mil (1.000) metros e rumo
vinte e quatro graus e trinta minutos sudeste (24°30' SE) alcançase o quarto vértice, que se liga ao primeiro por- uma reta com o
comprimento de quinhentos (500) metros e rumo sessenta e oito
graus e trinta minutos nordeste (-68°30' NE), - todos os rumos são
referidos ao meridiano magnético. - Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 1-6 do Código de Minas e seus- números
I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 , do ar\. 24 e do art. 26. do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos ·nos números I -e li do citado art. 24 e no
artigo 25, do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõt.s de
solo e sub-solo para os ·fins da pesquisa, na forma dos artigos :19 e
40 1 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
D~partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71, do mesmo Código, na forma desté artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantih de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento cta Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro~ 23 de janeiro de 1941. 120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DEC,RETO N. 6.743-

DE

23

DE. JANEIRO DE

1941

;lutm·iza o cidadão brasileiro V{rm.ino Batista Pereira a pesq·uisar
m.ica e associados no lugar Ribeü·(Yo São Domingos, m.unicipio de
Governador Valad(tres, Estado de Minas Ge1·ais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituioão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro ele 19'10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Firmino Batista
Pereifa · a pesquisa·r mica e associados numa área de cento e noventa e nove hectares e sessenta e oito ares (199,68 I-Ia) situada no
lugar denominado Ribeirão S:ão Domingos, munlcipio de Governador
Valadares, dO Estado de Minas Gerais e delimitado por um retàngulo
que tem um vértice a setecentos e cinquenta metros (750 m.), na
dir(:ç:ão sessenta ·graus e trinta minutos sudeste (60°30' SE) do centro
do Povo-ado São José e cujos lados adjacentes a esse vértice teem
os seguintes rumos e comprimentos: - três mil cento e vinte !netros (3 .120 m.) .e quarenta e quatro graus sudeste ( 44° SE), e
seiscentos e quarenta metros (640 m. J e quarenta e seis gráus nordeste (46° NE). - Esta- autorização é outorgada .rne~diante as.- con-:
dições do art. -15 do Código de Minas. e seus ns .- I, li, !li, IV, VI!,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utWzar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minél'io e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem O!: motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 2.4 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades· vizinhas estão suj8itas às serv"idões ·de
solo e sub-solo par·a os fins da pesquisa. na forma dos arts. 39 e 40
dü citado Código,
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Art. 5.0 O concessionário da autorização se1á fiscalizado pelo
DeJ.Jartamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discri:ninados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste ar·tigo.
Art. 6.0 O título dá aulorizacão de pesquisa, que será uma via
aut~ntica deste decreto, pagará de selo a quantia_ de doi., contos de
réis (2 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de FomenLo da Produção Mineral do Ministério da Agricultur·a.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 741 -

DE

23

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza a Senhora Annita Piau Horta, brasileira, a pesquisar pedras
preciosa.s e semi-preciosas no município de Conquista do Estado da I! aia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.o Fica autorizada a Senhora Annita Piau Horta, brasileira,
a pesquisar pedras preciosas e semi-preciosas numa área de duzentos
hectares (200 Ha.) situada na Fazenda dos Pombos, muni"Cipio de Conquista do E9tado da Baía e delimitada por um retângulo assim definido:- um dos vértices está situado a quinhentos me'tros (500 m.)
e na .direção cinco graus sudoeste (5.0 SW), do pO'Ilto mais baixo da
reta que liga as cumeadas de dois morros existentes à margem direita
da estrada de ,conquista a Lagoa do Gavião e cerca de seis quilômetros
da Lagoa dos Pombos e os adjacentes a . esse .vértice teem rumo
cinco gràus sudoeste (5.0 SW) e dois mil metros (2.000 m.) de comprimento e oitenta e e.inco graus noroeste (85.0 NW) e mil metros
(1.000) de comprimento. -Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus n:úmeros I, 11, III,
IV, VII, IX e outras do cità·do Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar...:.se do
pi:'oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Eslta autorização será- declarada cad~ca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art; 25 do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões 'de
sólo e sub-sólo para os fins da p-esquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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AI't. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará· de selo a quantia de dois contos de réis
(2 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se .as dispo·sições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.745-

DE

23

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Espe?·endeus Gomes Pereira a pesquisar
caolim, mica e associados no municipio de Conselheiro Pena, do
Estado d~ Mi?uts Gerais.
O PresidP.nto da República, usando da atribuição que lhe ~~.onffn'e
o art. 7 4, letra a, da .Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1 . 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. '1.0 FICa autorizado o cidadão brasileiro Esperendeus Gomes
PereiÍ'a a pesquisar caolim, mica e associados numa área de duzentos
e trinta e um (231) hectares situàda no lugar denominado "Macaco
Seco", município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal fechada que começa na confluência
dos Córregos Macaco Seco de Cima, e Macaco Seco de Baixo e (\Ujos
lados te em os seguintes rumos e comprimentos: setenta e dois gl'aus
sndueste (i20SW) e quatrocentos e cinquenta (/150) metros; vinte
graus sudeste (20°SE) e mil quinhentos e vinte (1.520) melros;
oitenta e cinco graus nor.deste (85°NE) e seiscentos (600) metros;
setenta e três graus nordeste (73°NE) e novecentos (900) melros;
dezesseis graus noroeste (16°N'\\7 ) e quinhentos e vinte (520) metros;
trinta e cinco graus noroeste (35°NW) e mil cento e oitenta (1.180)
metros; setenta e quatro graus sudoeste (74°8\V) e setecentos ·e setenta e cinco (775) metros. Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de !\Unas e seus ns. I, 11, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autor-ização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de. estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou -nula, na forma
do ~ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesqtl isa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma Yia
·autêntica deste decreto, pagará de srlo a quantia de dois contos tre-
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dez mil" réis (2:310$0) e sel'á transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério· da Agricul-

tura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em cóntrário.
Rio de JtineiÍ'o, 23 -de janeiro de. 1941, 120.. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GE'l'ULIO

VARGAs.

Fe1·nando Costa.

Dl~CRETO

N. 6. 7/ü)-

DE

23

DE JANEIRO DE

194.1

Ap1·ova o Regimento do líiusett Nacional
O Pre-sidente da República, usando da atribuicão que lhe cnnfere
o artigo 711, letra "a", da Constituição resolve:

Art. 1.° Fica aproVado o Regimento do Museu Nacional (M. N ) ,
que com este baixa, assinado pelo. Ministro da Educação_ e Saude.
Art. 2. 0 Este decreto entrará em -vigor ·na data de Bua publicação,
revogadas as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 23 ·de janeiro de 1'941, 120.0 da Independéncia e
53. 0 da República.
GETULIO

V AH.GAS.

Gttstavo Uapanema.

REGIMENTO DO MUSEU NACIONAL
CAPiTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O J\'luseu Nacional (M .N.) •. orgão do Ministério da Educação e Saude, diretamente subordinado ao Ministro de Esta-do, tem
a seu cargo:
a) coligir, classificar e conservar rÜateriaL que int.e1·esse ao. estudo das ciências naturais e antropológicas, especialmente do ·Brasil,
organizando r.oleções em série e exposições públicas.
b) J'ealizar e:studos e pesquisas sobre assuntos relacionados com
as suas finalidades;
c) divulgar conhecimentos ,de ciências naturais e antropológicas
e os resultados dos estudos e pesquisas, que tiver realizado por meio
de publicações, exposições,· conferências e assistência aos jnteres-

sados.
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CAPfTl)LO. 'II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.o- O ·M. N. é constituido dos seguintes brgãos:
a) Divisão de Geologia e Mineralogia (D.G.M.).

Divisão de Botânica (D. B.) .
Divisão de Zoologia (D.Z.).
d) Divisão de Antropologia e Etnografia (D.A.E.).
e) Secção de Extensão Cultural (S.E.C.).
f) Biblioteca.
g) Secção de Administração (S.A.), à qual são subordinadas uma
Oficina (0.) e a Portaria (P).
·
h) Labo-ratório de Fotografia, de Desenho, Pintura e Modelagem.
Parágrafo Único --A D.B. disporá de um horto destinado a ensaios de genética, a pesquisas e dem·onstracões práticas de botânica
e a D.Z. de um vivário para obserVacão de animais.
·
·Art. 3.0 Os orgãos que integram o M.. N. funcionarão, em regime de mútua colaboracão, sob a orientacão do Diretor.
b)
c)

CAPíTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ORGÃOS

Art. 4.0 As Divisões compete, dentro das respectivas especialidades:
a) proceder à coleta, estudo, determinação, guarda e ç.onservação
de. material científico;
b) realizar investigações e trabalhos em laboratório e no campo;
c) organizar catálogos dos espécimes coletados;
d) selecionar o ·material cientifico a ser exposto;
e) ·fornecer elementos para a ·elaboração dos guias das exposições;
f) cooperar com a S.E.C.;
g) colaborar nas publicações do M. N.
Art. 5.0 A S.E.C. compete:
a) providenciar para a divulgação das atividades do M. i-l.;
b) organizar e distribuir as publicações do M.N .·;
c) organiz:ar as exposições e os respectivos guias, com os elementos fornecidos pelos orgãos competentes;
d) orientar o público em visita às exposições, em· dias e horM
previamente anunciados;
·
e) prestar informações às pessoas interessadas em ciências naturais e antropológicas;
f) fornecer material e outros elementos necessários aos cursos
e conferências que se realizarem no M. N. ou de iniciativa da instituição;
.
g) realizar pesquiSas sobre métodos de ensino de ciências naturais e antropológicas;
h) elaborar :t;nonografias relativas ao ensino das ciências naturais e antropológicas.
§ 1.0 O M. N. -promoverá a publicação dos Arquivos do Museu Nacional, do Bole~im do· Museu Nacional, de catálogo·s e gUia.'3 .de cole-
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ções, de instruções para colecionamento ,de p1aterial de ciências naturais e antropoló.gicas -e para a organ1zacao de ?J.Us~us escolaroo,
quadros murais, mono.grafias e trabalhos de vulgar~zaçao ·
§ 2.o Os Arquivos do Museu Nacional e o Boletim d~ Museu Na-

cional serão publicados em fascículos,

que

constiturrao

volumes

anuais das seguintes séries:
a) Geologia e Mineralogia;
b) Botânica;
c) Zoologia;
.
d) Antropologia, Etnografia e Geografia Humana.
§ a.o A distribuição dos fascículos será feita sem data fixa, logo

que termina a sua imp'ressão.

§ 4.0 Será feita, anualmente, a distribuiçã~ da~ capas e dos fn . .
dices dos volumes de cada série das dua's pubhcaçoes.
§ 5.o As publicações do M.N. ser~o distrib~idas,. gratuitam~nte
ou por troca, a bibliotecas e estabelecimei~:tos etentif1~os e a cientistas e especialistas nacionais e estrangeiros. A qumta parte da
edição será posta à venda.
·
Art. 6.o Á Biblioteca compete:
o) registar, classificar, guardar e conservar as publicaçi)·es e documentos que lhe forem confiados;
b) organizar os respectivos fichários e catálogos;
c} providenciar parâ manter complétas as coleções de periódicos;
d) organizar o serviço de consultas e de empréstimos de publicações;
·
e) cooperar com a S.~. C. na expedição e permuta de publicações.
Art. 7. 0 Á S.A. compele:
a) receber, regietar, guardar e distribuir os papeis de expediente;
b) _executar o serviço mecanográfico encaminhado pelos demais
orgãos;
c) receber, registar, guardar e distribuir o material permanente
e de consumo;
d) superintender o serviço de arquivo dos demais orgãos do
M. N.;
e) superintender os serviços administrativos do Horto; do Vivário; dos Laboratórios de Fotografia, de Desenho, Pintura e Modelagem, bem como os da Oficina e da Portaria:
f) c-oordenar os dados para o relató~io do Diretor.
Art. 8.0 Ao Laboratório de Fotografia, de Desenho, Pintura e
Modelagem e à Oficina compete a realização dos serviços que lhes
forem encaminhados.
Parágrafo único. Ao Laboratório fica afeta ainda a organizaçãv, guarda e conservação dos arquivos fotográficos.
Art. 9.0 Á Portaria compete:
a) orienta_r os interessados .que procurem o M. N. ;
b) o as.smo, a conservaç.ão do edifício e dos moveis da repartição;
c) a vigilância, diurna e noturna, do M. N.
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CAPiTULO IV
DAS

ATRIBUICÔES DOS FUNCIONÁRIOS E DOS EXTRAWJMERÁRIOS

Art. 1O. Ao Diretor incumbe :
a} dirigir e coot·denar os trabalhos do M.N.;
b) despachar diretamente co.m o Ministro de Estado;
c) tomar medidas que inf.eressem à direcão, desenvolvimento,
relações e representação do M. N. ;
d) expedir instruções reguladoras das atividades dos vários orgãos doM. N.;
e) tomar a iniciativa ou realizar pessoalmente trabalhos ou
pesquisas cientificas, quando julgar necessário;
f) autorizar, mediante proposta do chefe da Divisão interessada,
comunicação .cte material científico a especialistas idôneos e permutJ. de especimes disponíveis com estabelecimentos congêneres e com
especialistas de res:ponsabilidade do país e do estrangeiro;
g) conceder, por conta das dotações do M.N ., auxílio fiDJan·. ceiro ou de outra natureza a especialistas estranhos ao estabele·
cimento de cuja atividade possa o 1\.f.N. beneficiar-se;
h) permitir a pessoas idôneas, sem prejuizo dos serviços dia
repartição, a consulta de obras da "biblioteca e o exame ou estudo
de material científico não exposto ao público;
i) autorizar a divulgação, fora das publicaoões do l\i.N., de mo ..
nografias ou outros trabalhos científicos de autoria dos servidores
do .estabelecimento, versando sobre pesquisas realizadas no instituto;
j) determinar a inclusão, nas i;mblic:ições do M. N., de monografias ou outros trabalhos científicos, de especialistas estranhOs ao
estabelecimento;
l) designar os Chefes das Divisões e dos demais orgãos;
m) distribuir o pessoal lotado no M. N ., na medida das necessidades dos serviços e atendendo à respectiva especialização;
n) providenciar a admissão e dispensa de pessoal extranumerário, na forma da legislação em vigor;
·
·
o) reunir periodicamente os Chefes dos .diversos orgãos para
assentar providências de interesse do serviço;
p) prorrogar o expediente remunerado;
q) cumprir e fazer cumprir as disposições legais em vigor;
r) fiscalizar a produtividade dos servidores;
s) inspecionar direta ou indiretamente os trabalhos executados fora da .sede do M.N.;
'
t) impor penas disciplinares, inclusive suspensão até trinta
dias, e representar ao Ministro de Estado, Quando a penalidade
não for da sua alçada;
u)" det~rminar a instauração de processo adm.inistrativo;
v) apr-esentar anualmente ao Ministro de Estado um relatório das atividades do M. N.
Art. 11. Aos Chef.es das DivirSões, alem das suas atribuições
como Naturalistas, compete:
a) pror:p.over, dirigir e fiscalizar os trabalhos cientificas, técnicos e administrativos das respectivas Divisões;
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b) propor ao Diretor as medidas utcis ao andamento e desenvolvimento dos trabalhos;
c) propor ao Diretor comunicação de material· científico e
permuta de espécimes disponiveis;
d) encaminhar ao Diretor as respostas às consultas, gue tiverem sido feitas diretamente aos ·vários técnicos da Divisão, uma
vez que se relacionem com a atividade cientifica ou com as . atribuicões da mesma;
e) organizar a escala de férias do pessoal da Divisão;
f) aplicar penas disciplinares, _inclu_sive suspensão até quinze
dias, e representar ao Diretor quando a penalidade não for da sua
alçada;
g) apresentar m~nsa·l e anualmente relatório das atividades
da Divisão.

Art. 12. Aos Naturalistas compete:
a) proceder aos 13studos e realizar _os trabalhos científicos que
lhes forem cometidos pelos respectivos Chefes;
· b) realizar excursões de estudos ou tendo· por objetivo colecionamento de material cient!fico;
·c) classificar o material cientifico da respectiva especialidade;
d) contribuir para as publicações do M. N. ;
e) fornecer os elementos pa1'a a organizacão das ·expedicões
e tlos respectivos guias;
f) realizar conferências públicas sobre assuntos da sua espeCialidade;
fi) cooperar nos Lrabalhos da competência das respectivas
Divisões, na forma determinada pelos seus chefGs;
h) atender aos consulentes;
i) apresentar ao Chefe .da Divisão relatório mensal das suas
atividades.
Art. 13. Aos Chefes ela S.E.C. e ela S.A. incumbe:
a) promovei', dirigir e fiscalizar a execucão de todos os tra-.
balhos da competência dos respectivos orgãos, distribuindo-os pelo
pessoal;
b) organizar a escala de férias do pessoal;
c) aplicar penas disciplinares, incltlsive suspensão até quinze
dias, e representar ao Diretor quando a penalidade não for d::t
sua alcada;
d) apresentar ao Diretor, mensal e anualmente, relatório sobre
as atividades dos respectivos Serviço?.
·Art. 14. Ao Chefe da Portaria inCumbe:
a) dirigir, distribuir e ·fiscalizar. os trabalhos da.- competência
da Portaria, transmitindo as necessárias instruções;
b) propor ao Chefe da S.A. penas .disciplinares pilra .os seus
subordinados. _

Art. 15. Aos demais funcionários incUmbe a realização dos
trabalhos distribuidos_ pelos- Chefes sob cujas ordens estiverem
servindo.
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CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 16. O M.N. terá a lotação de funcionários que for, oportunamente, estabelecida por decreto.
Parágrafo único. O. M. N. poderá ter, alem dos funCionários
constantes da lotação a que alude este artigo, extranumerários necessários à execução dos seus encargos, admitidos e dispensados na
forma da legislação que vigorar.
CAPíTULO VI
DO

HORÁRIO

Art. 17. Nos dias uteis o expediente administrativo começará ás 11 horas e terminará às 17, exceto aos sábados em que
terminará três horas mais cedo.
§ 1.0 O Chefe de Portaria, Contínuos, Serventes e Artffices ficarão sujeitos ao regime de. 8 horas diárias de trabalho, com um
dia na semana para descanso.
§ 2.0 Os funcionários e extranumerários do M. N. estarão sujeitos ao regime de plantões nos domingos e feriados, obedecendo
à .condição de um minimo de 33 horas de trabalho semanal, com
um dia obrigatório para descanso.
· Art. 18. As exposições estarão abertas diariamente das nove
e trinta às dezessete horas, exceto às segundas-feiras.
Art. 19. A vigilância noturna será feita por serventes previamente designados.
Art. 20. Não fica sujeito a ponto o Diretor do M.N.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS

Art. 21. Serão substituídos, nas suas faltas eventuais:
a) o Diretor, por um Naturalísta designado pelo Ministro de Es-

tado;

b) os Chefes dos demais orgãos, p.or servidores designados pelo
Diretor.
Parágrafo único. Haverá sempre .servidores p~PYiamente designados para as substituições a que se refere o presente artigo.

CAPíTULO VIII
. DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. Os Naturalistas do M. N. não poderão dedicar.,..se à organização de coleções pessoais de espécimes de ciências naturais e
antropológicas.
} 1 arúgraJO único. Os atuais proprietários de coleções bem como
os que, por circunstâncias não previstas neste artigo, entrarem em.
posse de material dessa natureza, deverão fazer declaração do mesmo ao Diretor do M. N.
Gol. de Leis - Vol. II
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Art. 23. Poderão frequentar as :Oivisões, mediante autorização
do Diretor e a critério dos respectivos Chefes, as pessoas que dese,iarern realizar estudos, uma vez demonstrado o preparo fundamento!
conveniente.
Rio, de Janeiro. 23 de janeiro de 1941. -

DECRETO N. 6.747-

DE

23

Gustavo Capanema.

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza as sociedades an6nimas, Companhia Luz e Força Santa Cruz
e Empresa José Giorgi de Eletricidade do Vale Parana·pane·ma,
a cGnõ·truir uma linha de transmissão para interligação 1e suas
usinas nos termos dos decreto-lei n. 2. D-59, de 5 de março de 1940.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 2.059. de 5 de marco de 1940;
Considerando que a medida foi reqUerida :pelas socjedades anônimas interessadas, e o Conselho Na-cional de Aguas e- Energia Elétrica JU1ga que é conveniente deferi-la, decreta:
Art. 1. 0 A15 sociedades a.nônimas, Companhia Luz· e Força Santa
Cruz e Empresa José Giorgi de Eletricidade do Vale Paranapaner:r'la,
com sedes na capital do Estado de São Paulo, ficam autorizadas a
eonstruir uma linha de transmissão com a extensão aproximada de
quinze (15) quilômetros e tensão nominal Qe trinta e cinco (35) quilovolts, entre as sed(~S dos municípios de Ourinhos (servida pela primeira d~ts empresas citadas) e Salto Grande (servida pela segunda),
ambas no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A linha de transmissão destina-se a estabefecer a interligação entre as usinas hidroelétricas de Pirajú e de Parí,
situada~ ·nos rios Paranapanema e Parí e de propriedade l'espectivamente da Companhia Luz e Força Santa Cruz e Empresa José Giorgi
de Eletricidade do Vale Paranapanema, para proporcionar maior segurança aos fornecimentos de energia elétrica a vários municí·pios do
sul do Estado de São Paulo e do norte do Estado do Paraná e, sobretudo, para dotar esta última· empresa de maiores disponibilidades de
energia, com que atenderá aos seus mercados consumidores recentemente ampliados e em grande surto de desenvolvimentO.
Art. z.o Sob pena de caducidade da presente autorização, ·as intcressacü::,'" obrigam-se a:
I - Hegistá-la na Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias a partir da sua publicação;
li - Apresentar à Divisão de Águas do Departamento Nacional
dd. Produção Mineral os estudos, projeto e orçamento respectivo.s,
assim eomo a iniciar e ~oncluir as obras nos prazos que forem cteterminadoa pelo Ministro da Agr1cultura.
Rw de Janeiro, 23 de jaJ;leiro de 1941, 120. 0 da Independência e
·53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DÍWRETO N. 6. 7 48 -

DE

24

DE ff ANEIRO DE

1941

outm·ga à Cia. NiQuel do· Brasil, S. A .• para i;,so exclusivO, concessão
de aproveitamento progressivo de energia hidrdulica nos rios
"Preto" e "Grande".
O Presidente da República, tendo em vista o art. 164 do Código
de Águas (decreto n. 24.61!3 de 10 de julho de 1934) e usando das
atribuições que lhe confere o ai't. 7'-i letra a, da ConstituiçãO
decreta:
.
Art. 1. 0 A. Compànhià Niquel do· Brasil S. A., com ··sede no Distrito Federal, é outorgada, respeitados os direitos ·de terceiros, conCessão:
·
I - Para o aproveitamento progressivo da energia hidi'áulica
de uma queda dágua no· rio Preto, rio dO dómínià da· Uniãó, com a
descarga máxima de derivação concedida de doze e meio (12,5) rrietros cúbicos por segundo, e a altura de quati'ocentos e cinquenta
( 450) metros, contados ·de montante para jusante, à partir da localidade "Ponte da Floresta", entre os distritos de Bocaina e Vargern
Grande, aquele no município de Liberdade do Estado de 1Hnas Gerais e o segundo no münicípio de Rezende do Estado do Rio ·de Janeiro, até um ponto situado no próprio vale do rio Preto ou no vale
do Pirapetinga, afluente. do rio Paraíba, conforme fOr julgado mais
conveniente ao interesse ;público, pelo ;resultado dos estudos a ser8m
feitos.
.
II - Para o aProveitamento de . urna queda dágua, obtida :Pelo
lançamento das águas do· rio Grande, rio do doni.ínio da União, no citado rio Preto, em pontos dependentes dos estudoS ·do ai)roveitamento
anterior.
III - P·ara a construção de linhas de transmissão entre as
usinas a ·sere·m construídas e as instalações .da concessionária destinadas à metalurgia.
· ·
§ J.o O aproveitamento, objeto desta concessão, será realizado
cOm o número de usinas que for econornioamente determinado pelos
estudos a serem feitos.
§ 2.0 A energia destina-se ao uso exclusivo da concessionária, que
fica, entretanto, Obrigada a reservar· vinte por cento (20%) da energia a ser produzi.da, que serão fornecidas, a juizo do Governo !l'ectera!,
para ,:;;ervicos públicos e de utilidade pública, Tios municípios dos Estados de Minas Gerais 8 Rio de Janeiro, num raio de cem ('100) quilômetros das usinas geradoras.
Art.. 2.o A título de exigências preliminares das contidas no artigo ·158 do Código de Aguas e que, por isso, deverão· ser cumpridas
integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o presente decreto, a concessionária obriga-se a:
I - Registar o presente decreto, na Divisão de Aguas, dentro do
prazo de trinta (30) dias con!Jados a partir da data de sua publicação.
II - Apresentar dentro do prazo de um (i) ano, contado da
data do registo deste decreto, e em· três (3) vias, o projeto .do aproveitamento acompanhado especialmente de:
a) estudos hidrológicos das baciaS dos ~ios Grande e Preto;
b) plantas em escala de .um por dois. mil (1/2.000.) ·dos trechos
dos rios a se.rem· aproveitados,.· cozy:1 indicação.. dos. terrenos marginais
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a serem inundados pelos "remous,' das barragens; perfil dos rios a
montante das barragens e justificacão do cálculo do ·•remous";
c} projeto em escala razoavel das obras hidráulicas; ·
d) estudo detalhado da acumulação, cubação da bacia, plantas
etc., barragem, método do cálculo, projeto e justificação do tipo adotado; perfil geológico do terreno no local da barragem, afim de se
julgar a perfeita estabilidade da obra;
e) cálculo e desenho detalhados dos. vertedouros, adufas, comportas, castelos dágua, canal de adução, condutos, etc. Descarga máxima a ser utilizada. Dis·positivos que assegurem a livre circulação
dos peixes. As escalas a adotar serão as seguintes: um por ·cem
(1/100) para as plantas e um por cinquenta {1/50) para as secções
transversais e longitudinais. Escala razoavel para os longos canais
de aduç.ão e condutos forçados. Cubagem de todas as obras e respectivo orçamento;
f) centrais; turbinas - justificação do tipo adotaõo; rendimento em diferentes cargas, em múltipl<>s de 1/4 e I/8 até a plena carga.
Velocidade característica, de embalagem ou de disparo. Desenho das
turbinas. Reguladores e aparelhos de medição. Regulação da velocidade com 25, 50 e 100% de variação de carga. Canal de fuga, vertedouros, etc. Orçamento;
g) geradores - justificação do tipo adotado. Potência. Tensão,
fator de potência com que foi calculado, rendimento em diferentes
cargas em múltiplos- inteiros de 1/4 ou 1/8 até a plena carga, respectivamente com cos PHI = 1 e cos PHI = 0,8 Frequência. Regulação da tensão e sua variação. Reguladores. Excitatrizes; tipo
potência, tensão, rendimento e acoplã.mento, queda de tensão de curto-circuito dos geradores. Detalhes e característicos em escala fornecida pelos fabricantes. Orçamento. GD2 do grupo motor gerador. E:squema das ligações elétricas, inclusive proteção.
h) transformadores elevadores; as mesmas exigências feitas para
os geradores;
i) aparelhos montaveis fora dos painéis de alta tensão de transmissão, antes e depois das barras gerais. Isoladores, chaves, interruptores, transformadores de corrente e de tensão. Cabos-, barras e seguranças, disposições entre si e as paredes;
j) linha de sai da de alta tensão de transmissão. Para-raios, bobinas de choque, ligação a terra. Isoladores. Cabos. Interruptores.
Proteção contra super-tensões. Cálculos mecânico e elétrico da linha
de transmissão - perda de potêneia relativa - tensão na partida potência na chegada - comprimento - distância entre- condutores.
Fator de potência. Projeto da linha de transmissão, acompanhado de
mapa da região em escala razoavel e com detalhes;
k) memoria justificativa, concluindo pelo aproveitamento ao lon.:.
go do curso do rio "Preto" ou pelo lançamento das águas no "\·ule do
Pirapetin§a, e incluindo orçamento global -e detalhado de todas as
partes do projeto.
III Obedeeer, em todos os _projetos, às prescricões ·ctas normas seguintes, que estiverem em vigl?r:
~
a) Verband Deutscher Eleoktrotechniker (V. D, E.);
b) VerLand Deutscher Ingenieure (V. D. I.);
c) American Institute of Electrical Engineers (A. I. E. E.);
d) American Society Mechanical lA. S. M.) ;
e) British Engineering Standards Association (B. E. S. A.);
f) International Electrical Comm1ssion (I, E. C.) .
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Parágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou ·normas inferiore:.s
aos acima estipulados, sejam ou não deles derivados.
IV. Assinar o contrato de concessão dentro do pr-azo de Um (1)
mês, contado da data da publicação da respectiva aprovação da minuta pelo Ministro P.a Agricultura.
V. Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Aguas, par'l
os fins de registo de que trata 0 decreto n. 13, de 15 de janeiro Je
1935, sessenta (60j dias depois de registado no Tribunal de Contas.
Art. 3.0 • A minuta do contrato disciplinar desta concessãé sera
preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Mlnistro
da AgTicultura.
Ar!. 4. 0 Á Companhia Niquel d'o Brasil S. A. é outorgada a autorização de estudos de que trata o art. 9.0 do decreto-lei n. 852 d?
11 de novembro de 1938.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta ('30)
anos. c'üntados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Aguas.
Art. 6.0 Findo o prazo de concessão. as instalações de produção
de energia elétrica reverterão para o patrimônio da União, mediante
indenização do seu custo histórico, isto é, capital efetivamente gasto,
menos a depreciação.
§ 1.0 13e o Governo Federal não fizer uso d.;sta faculdade, fica
livre à concessionária obter prorrogação da concessão ou repor, por
sua r.onta, o curso das águas no seu primitivo estado.
§ 2.0 Se o Governo Federal fizer uso da faculdade de que trata
este artigo, ficará assegurado, à atual .concessionária, o forneeiment.o
da energia elétrica que não for utilizada em serviço público ou de
utilidade pública, mediante preço c-alculado na forma estabelecida
no Código de Águas.
Art. 7.0 A concessionária gozará, desde a data da assinatura da
concessão e enquanto esta vigorar, dos favores constantes do Código
de Agnas (arts. 151 e 1'61}.
Art. 8.0 Revogam-se as disposiç~es em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1941, 120.0 da Independlmcia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa
DECRETO N. 6.749- DE 25 DE JANEIRO DE 1941

Suprime o Consulado honordrio em Oaiena, Guiana Francesa
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe: confere
o art. 23 do decreto-le.j n. 791, de 14 d~ o•Jtubro de M38, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido o Consulado honorário em Caiena, Guiana
Francesa.
Art. 2. 0 • Revoi;am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1941, 120.0 da· Independência e
53.o da República.
GETULIO VAIIGAS.

Oswaldo Aranha.
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DECRETO N,6.750- DE 25 DE JANEIRO DE 1941

Cria o

Co'(ts~lado

de carreira em Criie'na, Guiana F1·ancesa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 24 do decreto-lei n. · 71H, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Ai-tigo . único. Fica criado o CollsuladO; de .carreira em Caiena.
com jurisdição em todo o território da G1,1iana Francesa.
Rio de Jáneiro, 25 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.

GETULio

VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 6.751

~DE

25.DE JAN.EIRO DE 1941

. Suprime cargos excedentes
O Presidente ·cta R_epública, us~"pdo da atribuie_:,ão que ~he confere
o artigo 7 ~' letra ar da Constitu~ção,
Resolve declarar extintos· ós seguintes car:gos ~xcedentes- do Ministério da Viacão e Obras Públicas, que 6e encqntram vagos: um (1)
da clasSe G, da carreira de Datilógra.fo, do Quadro I, em virtude da
aposentadoria de Catqllo da Paixão Cearense;, t1;m_ (1) da cla-sse L, da
carreira de." Engenheiro (IFE-DNER), ·do Quadro. I, em copsequência
da promoção de Evandro Ribeiro; um (1) da classe :ç., d&- carreira de
Engenheiro (IFOCS), do Quadrq I, em vista <;!~ promoção de Roberto
Miller; três (3) d;:t classe G, da carreira de Escriturário, do Quadro I,
pela demissão de Affon.go Pinto, aposentadoria de Maria da Gloria
Dutra Meneghezzi ·e nomeação de Pedro Paulo de Mora·es Rega para
outro cargo público; um (1) da claSse D, da carreira de Servente, do
Quadro I, em vista do falecimento de José do Espírito Santo; dois (2)
da classe G, da ca.rreira de Agente de estrada de fer-ro, do Quadro IV,
em consequência do falecimento· de Romaria de Oliveira e da aposentadoria de Gastão Simões da Cunha; um (1) da c-lasse G, da c:arreira de
Condutor de trem, do Quadro IV, pelo fale-cimento de Delmiro Delphino de Andrade; dois (2) da cla.gse G, da carreira de Escriturário, do
Quadro IV; em- virtude da tr3.nsferêncta de Oliva·r Guarita Valente
Doce e da nomeação de Gabriel Ruiz, para outro ca.rgo público; dezes;:;e-te (17 )- da classe C, da carreira de. Escriturário, do Quad-ro IV.
em virtude da transferência de Urb_ano de Queiroz. Filho, do talecimento de Josino Teixeira· de Godoy, da Gxoneq1ção de Angelo Figueiredo- e Gastão' Dias da Silva e da promoç,ão de Mariano Ruiz,. Albino
iVIai'chezzi, Antonio Marcos Garrido, Antonio Ribeiro, Brito Rosa, Edilberto Menezes,' José Coi-rêa de Araujo, Luiz Giometti, Nabor da Graça
Leite, Nelson Vieira, Salvador- 1\'lattei, Virgilio de Carvalho e Welmei_'
Costa Teixeira; um (1) da cla.sse G, da carreira de Maquini.gta de es-.
trada de ferro,_ do QuadrQ IV, em consequênci:a da aposentadoria de
Pedro Candia; um (1) da classe E, da carreira de 1\-Iaquinista de estrada de ferro, do Quadro IV, em virtude da aposentadoria de Alencar
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Silveira; um (1} da classe C, da cal-r-eira ·de Servente, do Quadro IV,
pelo falecimento de Manoel Olyntho de Arruda; um (1) da classe E,
da carreira de Agente de estrada de ferro, do Quad-ro VI em vista do
falecimento de Franciscó de Oliveira Cabral; um (1) dá classe F, dacarreira de Condutor de trem, do Quadro VI, em cons-equência do faleci-mento de Marcos. da Costa Barros: um (1) da classe L, d:a carreira
de Engenheiro, do Quadro VI, em virtude da transferência d-e Waldemar Nery Carneiro Monteiro; um (1) da classe D, da carreira de
Escriturário, do Quad·ro VI,_ em vista da demissão de Clovis Cã.ryalho
Pereira, e um (1) da classe F, da carreira de :Ma_qu·inista de estrada -de
ferro, do Quadro VII, pelo falecimento de Theodosino Ribeiro, aproveitando-se o -saldo apurado. dentro da verb:a global do r-espectiVo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos nas ref-eridas carre'i-ras, conforme dispõem as tabelas .anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, lei n. 358, de 29 de dezembro de 193&, lei n. 467j ·cte
311-de julho de 1937, ao decr.et'D-lei n. 982, de 23 de dezembro de
1938, decreto-lei n: 1.094, de 3 de fevereiro de 1939 e decreto-lei
n. 1.711, de 27 de outubro de 1939.
Rio d8 Janeiro, 25 de janeiro de· 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúbli-ca.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.

G.752·~ DE

27

DE JANEIRO DE

1941

Aprova p1·ojeto e orçmnento, na importâncfa total de 4. 397 :898$0,
pm·a a const1·ução do pm·to de Cananéia, no Estado de São Pm.tlô

O Presidente da República, usando ·da ·atribuição que lhe confere· o artig-o 7lt, letra a, da Constituição, decreta:
Artig-o único. Ficam aprovados o projeto c or~;;,amento, na im'portância total de 4.397:89880 (quatro mil trez.entos e noventa e- sct,(!
contos, -oitocentos e nov~nta e oito mil réis), os quais com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pú_blicas; para a construoão do porto de Crcnanéia, no Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1941,· 120.0 da Independência e
53. da República.
0

GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima:.
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DECRETO N. 6.753-

DE

27

DE JANEIRO DE

1941

Expede o Regulamento do Serviço de Alim.entação da P1·evidência
Social
O Presidente da República, usando da atribui cão .que lhe confere o artigo 74, letra. a, da Constituição, e tendo ,em vista o disposto no decreto-lei n_. 2.988' de 27 de janeiro ·de 1941, decreta:
CAPITULO I
DO SERVIÇO E SUAS FINALIDADES

Art. 1. 0 O Serviço de Alimentação da Providência Social
(S.A.P.S.), instituido.pelo décretio-lei n. 2.478, de 27 de janeiro de
1940, modificado pelo decreto-lei n .. '2.988, de 27 de janeiro uc
1941, e fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Oomércio, terá sede e foro na Capital Federal e ação em todo o território
nacional, por intermédio de seus orgãos centrais e regionais.
Art. 2. 0 Para atender às finalidades que lhe cabem, o S.A.P.S.
terá, além de outras que lhe possam competir, as seguiiües atribuições:

I - Divulgar, nos meios trabalhistas, as vantagens da alimentação racional e, nos meios patronais, a 'utilidade de garantir ao trabalhador alimentação adequada e conveniente.
II - Faz-er a propaganda dos orgãos do S. A. P. S. encarregados
do fornecimento de refeições aos trabalhadores.
UI - Formar, na coletividade, uma conCiência familiarizada com
os aspectos e problemas da alimentação.
IV __,.... Promover a instalação e funcionamento de restaurantes
destinados aos trabalhadores.
V - Fornecer gêneros alimentícios selecionados e em condições
vantajosas às empres{l.s que mantenham distribuição de refeições aos
seus empregados.
VI - Promover a transformaçãü, em restaurantes, dos refeit6rios estabelecidos pelo decreto~ lei n. 2. 238, de 2 de maio de 1939.
VII - Atender à exàcuç.ão dos dispositivos que, no decreto-lei
n. 1.238, de 2 de maio de 1939, se referem à alimentação, e fiscalizar o respectivo cumprimento.
VIII - Estabelecer, ria medida conveniente, regras de padronização qualitativa e quantitativa das refeições servidas nos restaurantes de que trata este regulamento.
IX - Orgâ.nizar cursos práticos de alimentação, arte culinária
e economia doméstica, com a finalidade ex-clusiva de educar e proporcionar, ao trabalhador e sua· família, meios e elementos de obter
alimei:taç.ão adequada e em condições econômicas e vantajosas.
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CAPíTULO I!
DO FINANCIAMENTO E DAS FONTES DE RECEITA

Art. a.o Para atender às despesas de aquisição ou construção
de t:difícios destinados ao S.A.P.S. e à instalação e aparelhamento
de seus serviços, os Institutos (> Caixas- de Aposentadoria e Pensões,
cujos segurados sejam por- ele beneficiados, concorrerão, com as
quotas necessárias, na forina e segundo as condições estabelecida~
no art. 2.0 do decreto-lei n. 2.988, de 27 de janeiro de 1941.
Art. 4. 0 Para o custeio do Servico de Alimentação da Previdência Social, o governo conconerá com cs excessos porventura veri·
fieados na arrecadação qas quotas de previ-dência instituidas para
atender à contribuição devida pelo Estado aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e "Pensões sujeitos ao Ministério do Trabalho, Indús ...
tria e Comércio, eompreendidos nesse excesso os remanesoente.s de
dotação orçamentária destinada a atender ao art. 6.0 d::t lei n. 159,
do 31 de dezembro de 1935.
Art. 5.0 O S.A..P.S. atendera à manutenção de seus serviços
e aos compromissos originários das importância.<; recebidas dós (nstitutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões:
a)

com a renda resultante do funcionamento de seus restau-

rantes;
h) com a renda resultante da taxa de administração previ.:;La
neste regulamento;
c) com o aluguel das dependências. dos prédios de sua propriedade que forem desnessárias ao seu próprio SE-r'\J iço;
d) com a.s rendas eventuais.

Art. 6.0 No preço dos gêneros alimentícios fornecidos pelo
S.A.P.S. em seus próprios restaurantes e aos das empresas que os
mantenham, será cobrada uma taxa de administração, na qual se
incluirá uma quota destinada não ~ó ao pagam~;::nto dos juros devidoa
aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, por suas contribuições, nos termos do art. 3.0 deste regulamento, mas tambem
à depreeiação do.s i moveis.
Parágrafo único. O produto da quota a que se refere este artigo ~erá entregue, no fim de cada exercício financeiro, aos Institutos e Caixas credores, proporcionalmente às somas por eles adiantadas.
Art. 7.o No preço das refeições fornecidas em seus própr-io.s
restaurantes o S. A. P. S. ineluirá urna .quota especial destinada a
amot·tizar as despesas feitas com o equipamento desses restaurantes, inclusive cozinha.
Art. 8.0 No preço das refeições forneeidas pelas empresas em
seus restaurantes, será facultada a inclusão de uma quota especial,
fixada pelo S.A.P.S., destinada à am·ortização das despesas de aquisição de equipamento e inclusive cozinha. e à respectiva manutenção.
Parágrafo único. O S.A.P.S. proporcionará às empresa!5 as
necessárias facilidades para aquisição e instalação de refeitórios e
cozinhas, em condições econômicas.
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CAPiTULO lii
. DA OROANIZAÇ.~O ADMINISTRATIVA

Art. 9. O S. A. P. S. terá a eeguinte organização administrativa:
a) Conselho Diretor;
b) Conselho Fiscal;
c) Divisão de Administração;
d) Divisão de Alimentação;
e) Secção de Estatística, Educação e Propaganda.
Art. 10. O Conselho Diret-or será constituido- do Presidente e
de quatro membros, nomeados pelo Presidente da República; escolhidos dentre profis:::ionais de· notória competência em· assuntes relativos à alimentação e administração.
~ 1. 0 Das reuniões do Conselho Diretor participarão, tambem, us
Diretore-s das Divisões de Alimentação e Administração, sem du·eito
de voto.
·
~ ·2.0 Aos Dil'etores de DivisãO não :::erá atribuida gratificacão
pelo desempenho das funções previstas nesse artigo.
Art .. 11 . Ao Presidente do Conselho Diretor,. nomeado velo Presidente da RepÚblica dentre profissionais de notória competência
. em assuntos relativos à administração e alimentação, incumbirá,
lambem, presidir o S. A. P. S.
Art.· 12. O Conselho Fiscal será composto de três mémbro,<:,
designados pelo !\Unistro do Trabalho, Indústria e 8omérci0, dentre
os rnembros da adminjstração de Institutos de Apo~entadoria e Pensõecl ou de Juntas Administrativas de· Caixas de Aposentadoria e Pensõe& que contribuam com quotas para o S. A .. P. S.
Art. 13. A Divisão de Administração e a Divisão de Alimentação serão dlrigidas ·por Diretores nomeados· pelo Presidente do
Conselho Diretor, nd 1·e{erendum do Ministério do Trabalho, dr~ntre
pe:;::oa,.::. nOtoriamente ·capazes em assuntos relativos, respectivamente, ú adrninistrac;ão e à ahinentação.
0

Art. ·14. A DivisãO de Administracão será ··c·ondituida de:
I Secção de Pessoal;
li Secção de :M:lf.erial;
III Secção de Administração de Restaurantes;
IV Secção de Contabilidade;
V Secção de Obras;
VI Tesouraria.
Art. 15. A D.ivisão de. Alimentação. será constituida de:
I Secc;:ão de Fixação de Rações;
II Secção de Pesquisas e- de Inspeção de Gêneros;
I li Secção de Inspeção dos Restaurantes.
Art. 16. Os membros do· .Conselho poderão constituir subcomissões ou atender isoladamente a encargos, ·mediante designaç·ãa
do Presidente.
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CàNTULO IV
DO CONSELHO DHtETOR

Art. 17.; O Conselho Diretor reünir-se-à, cirdinariaincnte ·umn
vez por .semana, em dia prefixado; na sede do S. A. P.
deliberando com a prcsenr:,a de quatro membros, pelo menos, inclusive
o Presidente.
Art. _18. As resoluções do Conselho Diretor serão to:ffiadas por
maioria de votos, cabendo ao Presidente, alem do voto próprio. ·o
de qualidade.

s.;

Art. 19. Compete ao Conselho Diretor:
I Dirigir o S. A. P. S., orienta-r os seus trabalhos e fi.scalizar-lhes a exêcução;
II Deliberar sobre assuntos referentes à organizaçfí.o e ao funcionamento d.o S. A. P. S.·;
.
III Estabelecer um plano de. desenvolviínento dos serviços do
S. A. P. S.,_ relativo ao prazo que julgar con\'eniente e div~dido em
etapas anuais;
IV Votar a: proposta orçamentária anual do S. A. P. S. e o.s
pedidos de créditos suplementares que se tornem necessários;
V Votar a proposta do quadro do pessoal do S. A. P. S.:
VI Soli-citar aos Diretores ele Divisão, por intermédio do Presidente. informações e diligências e mandar proceder à.:; inspeçõe::
que juÍgar convenientes;·
·
VII Elaborae instruções necessárias ao serviço ou . referentes
ao pes-soal;
·
VIII Conhecer .dos balancetes, balançoB, prestações de contas e
relatórios apre:::entados pelo Diretor da Di·visão de Administraç,ãt}
ao_ Pt·esidente, e dos relatórios apresentados pelo _Diret.o:e da Divisão de Alimentação e opinm· a re.speito, determinando as p:·o\;idência.s qne se fizerC'm mister~
IX EstabelPeer as condições elos concursos e das provas de habiiil~l('fio para t1 adm1ssão de pessoal· e julgar esses coneul:sos e
pr-ovns.
Al'(. 20. Conlpete ao PresiderHc do Conselho Diretor:
I - Presidir as reuniões do Conselho Diretor, coorderiando os
seus trabalhos e promovendo o cumprimento de suas re.30luções;
II -- ReprCsentar o S.A.P:S. em suas relações com as- autoridades, e_~pecialmente as do l\linislério do Tra-balho, Indústria e
Comércio, ou com terceiros, e representá-lo ém juizo;
UI ·- Submeter à apreciação do Conselho Fiscal a ·proposta or~:amentária para o exercício segumte, os elemento~ r'.e contabilidade
destinado::: ao Conselho Nacional do Trabalho de a('ordo ~om a.s in.~
t.ruções deste, e o relatório do éxercicio encerrado, com o balanço
geral e mais anexo.s elUcidativos;
TV -:--- Enviar ao Conselho ~acionai do Trabalho, nas épocas próprias, o.s documentos a que se refere o item anter-ior, acnmpanhados
de parf~Cer emitido pelo Conselho Fiscal;
V _: Solie-it'ar ao Cohselho Fücal autorizaç-ãO para transferências
de verbas orç.amentária;;, -dentro daiS r~otaçOes globais apro,iada.s-· pelo
Con::elho ~acionai do Trabalho;
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Realizar ~os concursos, ou provas de habilitação, para a
de pessoal, de acordo com a.s condições fixadas pelo Conselho Diretor.
VII - Admitir, promover, punir e dispensar o pessoal do
S. A. P. S., na conformidade das normas a serem fixadas;
VIII - Aprovar as nofmas, elaboradas pelo Conselho Diretor,
para a inspeção dos refeitórios das empresas e restaurantes para
trabalhadores;
IX - Aprovar a instalação dos refeitórios que venham a ser
organizados e impor _penalidades pela inobservância do decreto-lei
n. 1.238, de 2 de maio de 1939;
.
X - Baixar instruções para fiel cumprimento deste regulamento;'
Xf - Ao Presidente é facultar~o fazer, aos Diretores de Divisão,
delegaç.ões de competência, expressa e es.pecificadamente, em ord~ns
de serviço.
Art. 21. Cabe ao Presidente designar, dentre o pessoal do
S. A. P. S., o seu secretário e um auxiliar.
VI -

adrnis..~ão

Art. 22. O Presidente designará, previamente, dentre os membros do Conselho Diretor, o seu substituto nas faltas ou impedimentos
eventuais, ad referendum CtO Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
CAPITULO V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 23. Compete ao Conselho Fiscal:
1 - Emitir parecer sobre a pro·posta orçamentária anualmente
votada pelo Con.selho Diretor e sobre os elementos de contabilidade
que deverão ser enviados ao Conselho Nacional do Trabalho e o relatório do Presidente, relativo ao exer-cício -encerrado;
.II - Autorizar aS transferências de verba solicitadas pelo Presidente, dentro das f1otaçÕeS globais aprovadaB;
III- Opinar.sobre a execução do orçamento aprovado· pelo Conselho Nacional do Trabalho, e o ·balanço anual, encaminhando a este
o respectivo parecer pàra o necessário julgamento;
IV - Proceder às verificações necessárias para o cumprimento
das atribuições conBtantes dos incisos anteriores.
Art. 24. O Conselho Fiseal reunir-se-á, sempre -que se fizer necessário, para o cumprimento do disposto no artigo anterior, na sede
do S.A.P.S.
.
Art. 25. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, ao designar os membros r~o Conselho Fiscal, fará a indicação do respectivo
Presidente.

CAPITULO VI
DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 26. Compete ao Diretor da Divisão de Administração:
I - Executar ou faier executar a.s decisões do Conselho Diretor
e seu Presidente;
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11 - Emitir e endossar, juntamente Com o Tesoureiro, ·cheques
e ordens de pagamento;
Ill - Propor ao Presidente do S.A.P .S., as medidas que julgar
necessárias ao bom andamento dos serviç.os;
IV Contratar os fornecimentos e ordenar os pagamentos,
dentro das dotações orçamentárias;
V - Apresentar trimestralmente ao Conselho Diretor relatório
dos trabalhos, acompanhado de balanço e contas de lucros e perdas,
e mensalmente; até o dia 15, o balancete do mês anterior;
VI - Aplicar ao pessoal as penalidades que forem de sua alçada e propor ao Presidente as demais.
CAPíTULO VII
DO DIRETOR DA mVISÃO DE ALIMENTAÇÃO

Art. 27. Compete ao Diretor da Divisão de Alimentacão:
Executar ou fazer executar as decisões do Presidente do
S. A. P. S. ou as do ·Conselho Diretor dadas por intermédio daquele;
li - Praticar os atos necessários à orientação, direção e fiscalização dos servicos a seu cargo;
III - Propor ao Presidente as medidas que julgar necessárias
ao bom andamento dos serviços;
.rv - Apresentar, trimestralmente, ao Presidente, relatório dos
trabalhos da Divisão;
V - Aplicar ao pessoal as penalidades que forem dé sua alçada e propor ao Presidente as demais.
I -

CAPíTULO VIII
DA SECÇÃO DE ESTATÍSTICA, PROPAGANDA E EDUCAÇÃO

Art. 28. Compete à Seccão de Estatística, Propaganda e Educação:
I - Divulgar, nos meios trabalhistas, as __ _vantagens da alimentação racional e, nos meios patronais à utilidade de garantir ao trabalhador alimentação adequada e conveniente;
II - Fazer a propaganda dos orgãos do S. A. P. S. encarregados· do fornecimento de refeições· aos trabalhadores;
III - Formar, na coletividade, uma consciência familiarizada
com os aspectos e problemas da alimentação.
CAPíTULO IX
DA GESTÃO FINANCEIRA

Art. 29. O exercício financeiro do S. A. P. S. coincidirá com o
ano civil.
Art. 30. A estimativa da r.eceita e a fixação da despesa. para
cada exercício, constarão de proposta orçamentária, da qual deverão
constar as tabelas elucidativas necessárias.
Art. 31. Todos os fatos administrativos de ordem financeira do
S. A. P. S. serão contabilizados dentro do exercício a que ··corres-
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pond~rem,

salvo aqueles que I).ão forem conhecidos antes .do encerramento das eontas.
Art. 32. Os serviço·s de contabilizaç.ão do exercício encerrado
deverão ficar concluidos até o último dia do mês de fevereiro, procedendo-se, a séguir, à ripurução do resultado desse exercício, com .o
levautamentQ do ~alanço geral.
Parágrafo único. O balanço geral se-rá presente, pelo Diretor da
Divisão de Administrq.ção, ao Presidente, e por este ao Conselho Diretor, até 15 de març.o, para os fins deste regulamento.
CAPiTULO X
DO PESSOAL

.-\rl. 33. O pessoal do S. A. P. S. será admitido mediante contrato em que se fixem os direitos ou obrigações recíprocas· ou mediante a aceitação das normas estabelecidas para o pessoal.
Art. 34. Os deveres do pesSoal, suas atribuições e as penalidades que lhes são aplicaveis serão .estabelecidas em regimento, sendolhes extensiva, no que couber, quando aos seu3 direitos a legislagão
protetora do trabalho dos comerciál-ios, para cujo Instituto de Aposentadoria e Pensões c~ntribuirão como obrigatórios·.
Art. 35. Para a admissão ao servü;o do S. A. P. S. é obrigatória a aptesentação dos documentos seguintes, -alem de outros qne
possam constar de instruções:
·
a) certidão de idade;
b) carteira de identidade;
. c) folha corrida;
d) prova de quiÜ\ç-ão com o sen·jço militar;
e) prova de saude_ e capacidade física, atestada por médico do
S. A. P. S.
Parágrafo únicO. Par_a o exercíciO do cargo, cuja profissão esteja regulamentada, faz-sé mister a apresentação da prova de habilitação, na forma legal.
Art. 36. O Quadro do Pessoal, a ser proposto pelo Conselho Diretor, observará as denominações, os índices de remuneração e as
tabelas do ?ratificação, que serão expedidos por decreto.
§ 1.0 As gratificações aos membros do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal e os vencimentos dos diretore~ de Divisão serão os
constantes da tabela anexa.
§ 2.0-,Serão fixadas em regimento as condições de acesso do pessoal, ficando desde já estabelecido quC nenhum empregado do
S. A. P. S. poderá ser promovido senão. com o interstício ele dois anos,
·
pelo menos.
0
§ 3. O Presidente do Conselho Diretor, mediante proposta dos
Diretores de Divisão, .designar(Í_, em comissão, cientre o pessoal do
quadro, quem deve eX.ercer enca·rgos de chefia. ·
§ 4~ 0 O.quadro .do-pessoal só será aumentado por propqsta ao Con·
selho Diretor .e aproyado . pelo .. ConseLQçr Fiscal.

ATÇl.S DO POOEH. EXECUTIVO

111

CAPíTULO XI
DOS RECURSOS

Art. 37 - Das decisões dos Diretores de Divisão caberá recurso,
por ·parto dQs interessados, para o Conselho Diretor e das deste e do
Presidente para o Conselho Nacional do Trabalho.
Parágrafo único - Os recursos deverão ser interpostos dentro dn
dez dias contados do conhecimento da decisão recorrida, ou de sua publicação no "Diário Oficial", perant~ a autoridade re.corrida, e por est:1
encaminhados, devidamente informados, à autoridade superior, no
prazo de dez dias.
Art. 3s- ü Ministro do Trabalho poderá conhecer, ex officio, ou
avocar ao. seu exame assuntos que hajam sido objeto de deliberaçãc. do
S. A. P. S.
CAPíTULO XII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39- O Presidente do S. ·A. P. S·. designará dentre o pessoal do mesmo, quem deva substituir· os Diretores de Divisão em suas
faltas ou impedimentos.
Ar L. 40 - Cabe ao Diretor de Divisür design: dentr-<: o oessoal
.a ele st1borrlinado, o seu secretário
CAPiTULO XIII
DISPOSIÇÕES 1'RANSITÓR1AS

Art. 41 - Na fase de organização do S. A. P. S., assim enten ~
dido o período até 31 de julho, poderá ser admitido, por prazo nunca
superior a um ano e por deliberação do Cor.selho Diretor, ) pessoal
estritamente necessário ao Serviço.
I?arágfafo único. O pessoal assim admitido, salvo. aproveiLamentc;
rJelo preenchimento das condições de ingresso fixaclris neste regulamento. não poderá permanecer a serviço do S. A. P. S. alem do
período estabelecido neste -artigo.
Art. 42. Serão levadas à conta do Instituto de- Aposentadoria (.
Pensões d6s lndustriários, para os efeitos das quotas que lhe cabem
nos termos do artigo terceiro deste regulamento, as importàncias pele
mesmo adiantadas para a construção do prédio do restaurante sito à
Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, e seu aparelhamento.
Art. 43. O Conselho Dirétor elaborará o projeto de regimentP
do S. A. P. S .. submetendo-o à aprovação .do Ministro do Trabalho.
Indústria e Comércio, dentro de noventa dias, contados da publicação
deste Regulamento.
Art. 44. Para as despesas de organização e instalação, fica o
Conselho Diretor autorizado a dispender até a importância de réi.'"i
500:000$0 (quinhentos contos de réis) por conta da .contribuição de
·que tràta o art. 3.0 , prestadas as contas ao Conselho Fisca"I e deVendo
aquele Conselho apresentar ao Conselho Nacional do Trabalho. pro..posta- o_rça:méntá~ia para o .exercíc~o-_de 1~.41..
·
·
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Art. 45. Sempre que se trate de instalação de novo restaurante,
poderá o Ministro do Traba1bo, Indústria e Comércio aplicar. em relação ao pessoal a ser admitido, o sistema adotado no art. 41 deste
regulamento.
Art. 46. Cabe ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio resolver os casm; omissos e as dúvidas suscitadas na execução ãeslc
reg·u!amento, podendo expedir as instruções que se fizerem necess::t-·

rias.
Art. A7. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 27 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS.

Walflemm· Falcão.

---·
Tabela a que se refere o § 1.. do art. 36 do regulamento baixado com o
decreto n. 6.753 de 27de ianeiro de 1.941. ...
0

I -

li -

III -

Conselho Diretor
Gratificação aos Membros do Conselho Diretor até
o máximo de 8 sessões, por sessão ......... .
Conselho Fiscal
Gratificação aoS Membros do Conselho até o máximo de 2 sessões, por sessão ............. .
Remuneração de Diretor de Divisão ........... .

DECRETO N. 6. 754 -

DE

28

DE JANE!RO DE

150$0

100$0
3:500$0

1941

Aprova projetos e orçamentos para execução de várias obras relativas ao abastecimento de água nas estações de Miranda de Azevedo e de Assis, na Estrada de Ferro Sorocabana. ·
O Pr~sie\_ente da República, ~sa~d~o da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constltu1çao, decreta:
ArL 1.° Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado _da Viação e Obras Públicas, para exe.cução de várias
obras relativas ao abastecimento de água nas Estações de Miranda
de Azevedo e de Assis, n_o ramal de Tibagí, da Estrada de Ferro Sorocabana, constante do item VIII do programa aprovado pela portaria n. 202, de 16 de maio de 1938.
Art.. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, depois de
apuradas em regular tomada de contas até o máximo de 214:558$858
(duzentos e quatorze contos, quinhentos e cinquenta e oito mil,
pitocentos e cinquenta e oito réis), correrão: 200:000$0 (duzet!_tos

113

A'l'ÓS DO PQDER EXECUTIVO

contos d~ réis), por conta da taxa de 10 o/o no quatriênio de 19381941, destmada ao custeio de obras relacionadas no programa aprovado pela referida portaria, e o excesso de 14:558$858 (quatorze
contos, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquPnta e
oito réis), deverá ser levado à conta do saldo verificado entre as
importâncias arrecadadas nos dois últimos anos e a p.revista na arrecadação que serviu de base para a organização do referido programa.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS ,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6·. 755 -

DE

28

DE JANEIRO DE

1941

.4.prova proj,eto e orçamento, para a construção de uma casa de moradia para o mestre de linha, em São Gabriel, km. 190, da linha
de Cacequí a Rio Grande, da Rede de Viação Férrea Federal do
Rio Grande do Sut.

• atribuiCão que lhe confere
O Presidente da República, usando da
o art. 74., letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fi-cam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo diretor d-e Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e O_bras Públicas, para a construção de uma cas11
de :riJ.or&dia para Mestre de Linha, em São Gabriel, na linha de Car,equí - Rio Grande, da -Rede de Viação Férrea Federã.I, arrendada
ao Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o
máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
.38:761$8- (trinta e oito contos, setecentos e sessenta e um mil e oitocentos réis), depois de apuradas em regular .tomada de contas, serão
le.vadas à conta de capÜal da União, nos termos do parágrafo únk-o
do art. 1.o, do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.

Art. 3.0 Para a conclusão das obras a que se refere o art. 1.0 ,
fica marcado o prazo de quatro meses, a contar da· dÜta em G.ue o
requerente for notificado.
e

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1941, 1-20.0 da Independência
da República.

~8. 0

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
. Co!, de. Leis- VoL II
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DECRETO N. 6. 756 -

DE

28

DE JANEIRO DE

19/d

Aprova p1•ojeto e orçamento, par-a construção do segundo trecho de 20
qltilómetros da tla1·iante ele Sii.o João-Porto União, na linha de
!cara-ré-Rio Uruguai, da Rede d(;; Viação Paraná-Santa Catartna.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o ar ligo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o -projeto e orçamento, na importância total de 12.334:676$2 (doze mil trezentos e trinta e quatro
contos ·seiscentos e setenta e seis mil e duzentos r·éis), que com este
baixam, rubricados pelO Dir.etoi' de Contnbilidade da· Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, para construção do segundo trecho de vinte (20) quilômetros da variante- São João-Porto União,
·compreendido entre o km. 18 (Engenheiro St.englrel) e o km. 38
(Serro Pelado), na linha Itararé-Rio Uruguai, da Rede de Viaçfw Paraná-Santa Catarina.
Rio

de

Janeiro, 28 de jan-eiro de 19111, 120.0 da Independência

e 53.o da República.

GE'l'ULIO VARGAS.

João de MendonçD: Lima.

DECRETO N. 6. 757 -

DE

29

DE. JAI<EIRO DE

i 941

AproVa o Regulamento para a D'irdoria do Material Bélico do
Exército

O Presiclente da República, usando da atribuição que lhe confere
o arl. 7 4, letra a, da Co:ristHuição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regul>.1mento que com este baixa, para
a Diretoria do Material Bélico do Exército, assinado pelo Gener·al
de Di:visão Eurico Gas-par ~utra. Ministro de Estado da Guerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
!Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

_Eurico G. Dutra.

Regulamento da Diretoria do Material Bélico do Exército
GE!neralidades

Art. 1. 0 O Serviço de Material Bélico do Exército (S.M.B.E.l
destina-se, dum lado, à administração técnica do material de guerra, e,
de outro, aos estudos técnicos•, às pesquisas, às ex.periências, às aqui-
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si.ções, à produção e ao provimento do referido material, de acordo com
as· prescrições do Estado-Maior do Exército.
Art.. 2-.o O S.M.B.E. incumbe-se:
- do armamento:
- das viaturas;
- . das munições e pólvoras, dos explosivos e artifícios;
- do material contra gases de combate:
- do material top.ográfico e de übservação.
-Art. 3.o As Incumbências do S .l\1. B. E. comportam duas ordens
de operações:
- aquisição, fabricaçã.o, reparação e re,~uperacão:
- dotação, distribuição e substituição.
Art. 4.0 Para atingir seu duplo objetivo, o S.M.B.E. disp0e
de orgãos que reunem e repartem os recursos bélicos enumerados no
art. 1.o, conjugando assim atividades produtoras e provedoras.
Art. 5.0 Dentro desses limites compete-lhe:
1. E-xecutar os estudos técnicos concernentes aos diversos tipos
do material de guerra para o Exérclt.o, de aoordo com as características fixadas pelo Estado-Maior do Exército.
2. Padronizar e organizar as especifir-a(iões téeni-cas correspon~
dentes.
·
3. Executar, no país ou no estrangeiro, as aquisições do material
de guerra não produzido pela indústria béllca nacional e verificar a
respectiva fabricação.
4 . F-abricar armamentos, munições, explosivos, produtos químicos
de combate e respectivos petrechos de proteção, viaturas, materml
topográfico e de obse~vacão.
5. Orientar e fiscalizar essa fabrieação quando executada na indústria civil.
6. Reparar e recuperar o material em servico no Exército, aperfeicoando-o no sentido de melhorar o seu rendimento.
7. Projetar, fiscalizar _e, eventualmente, executar todas as cons~
truç.ões nos próprios integr'antes dos orgãos que lhe são diretamente
subordinados.
8. Preparar a mobilizaoão indtJstrial do país para a produç.ão
do material de guerra, executando ::.ts diretrizes do Estado-Maior do
Exército.
9. Fiscalizar tecnicamente todo o material de guerra de sua PspeciaJldade em uso no país, distribuído, arm_azenado, ou em curso de
produção nos estabelecimentos militares ou na indúStria Privada.
10. Prover o Exército, n.a paz e na guerra, do material relacionado no art. 2.0 , .colaborando na confecção das tabelas D.e dotação e
procedendo às distribuições e substituições estabelecidas nas tabelas
de dotação organizadas pelo Estado-Maior do Exército.
Art. 6. 0 O S.M.B.E. depende diretamente do Ministro da Guerra,
em todas as questões técnico-administrativas relacionadas com o
material destinado ao Exército, mantendo, porem, UB:ação com ó
Chefe do E. M. E., no que se refere às características desse material.
Art. 7.0 O S.M.B.E. deve manter a mais pbrfeita e íntima ligação
com os outros Serv!icos do Ministério da Guerra, afim de permitir, em
todas .as questões técnico-administrativas do material, uma orientavão
uniforme.
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Art 8. 0 • O Diretor do Material Bélico proporciona os meios de
ligacii.o dos orgãos subordinados com os Departamentos --de Admirdstração Pública, com industriais e comerciantes, no sentido de facilitar,
de um lado, o desenvolvimento progressivo dos trabalhos técnicos de
sua competência, e, de outro, o melhor aproveitamento dos recursos
nacwnais.
Art. 9.0 Todas as ligações ou entendimentos do S. M. B. E. realizam-se por via hierárquica.
Parágrafo único. Quando for necessária li-gacão direta -entre os
orgãos subordinados ao S. M. B. E., essa se eXecuta de acordo com o
critério que for adotado pela autoridade superior.
Art. 10. Entre os diversos orgãos do S. M. B. E. deve haver a
mais íntima colaboração, no sentido de assegurar à sua atividade· o
máximo de eficiência.
Art. 11. A organização do .S. M. B. E. compreende:
1 . Orgão de inspeção e de direção geral:
Diretoria do Material Bélico.
2. Orgãos de execução geral:
Arsenais de Guerra, Fábricas e Oficinas Regionais de Reparaéões.
3. 'Orgãos de direção e execução regionai~ e especiais:
Serviços de Material Bélico Regionais.
Serviço de Material Bélico da Aeronáutica.
Serviço de Material Bélico da Defesa de Costa.
4. Orgãos de preparação do pessoal:
Escola Técnica do Exército (subordinada à I. G. E. ·E.).
E~colas de Aprendizes e Especialistas.
TiTULO I
Diretoria do Material Bélico

CAPíTULO I
ORGANIZAÇÃO

Art. 12. A Diretoria do Material Bélico (D. M. B.) compreende :
- Diretor do Material Bélico;
- Gabinete;
/1 Divisões (1.a à 4.a);
Serviço de Engenharia;
- Serviço de Intendência e Fundos;
- Orgãos especiais.
Parágrafo único. Dependem diretamente da D. M. B.:
- o Depósito Central do Material Bélic<>;
- o Poligono de Tiro da D. M. B ..
Art. 13. O Gabinete compreende:
- o Chefe e os Adjuntos;
- o Expediente;
o Serviço de correspondência,
a· Biblioteca;
- a Portaria.
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Art. 14. As Divisões compreendem, alem da Chefia:
- a 1.a - duas Secções, com duas Sub-Secções;
- a 2.a - três Secções, com duas Sub-Secções;
- a 3.a - três Secções, com duas Sub-Secções;
- a 4.a - duas Secções, com três Sub-Secções e um Gabinete de
trabalhos gráficos.
Art. 15. O Serviço de Engenharia/ alem do Chefe, dispõe de:
uma Secção de .construção;
- uma Secção de eletrotécnica;
- um Ga:~inete de trabalhos gráficos.
Art. 16. O Serviço de Intendência e Fundos compõem-se de:
- Chefia:
Primeira Secção - Contencioso Administrativo, Contabilidade e
Estatística Financeira.
Sngunda Secção
Fiscalização Administrativa;
•rcsouraria;
Almoxarifado.
Art. 17. Constituem orgãos especiais as diversas com1ssoes pP.rmanentes, mantidas no país e. no estrangeiro, organizadas segundu instruções ministeriais.
Art. 18. Servirão na D. M. B. E. os oficiais que possuam os
competentes cursos técnicos de suas diversas éspecialidades_.
CAPITULO II
GABINETE

Art. 19. O Gabinete coordena a atividade da D. M. B., estabelecendo a ligação entre esta e os demais orgãos do Serviço de Material
Bélico do Exército.
Art. 20. O ExpediJente assegura a organização do material dos Bo ...
letins, das ordens e escalas de serviço; encarrega-se da execução material da correspondência e dos trabalhos do Gãbinete e do Diretor.
Art. 21 . O ~erviço de Correspondência assegura os encargos do
Serv:ço d:~ Correio, distribuição interna de toda a correspondência· e
Arquivo Geral da D. M. B., e rege-se pelas Instruções para o Serviço
de Correspondência ·no Ministério da Guerra (Aviso n. 190, õe
21-3-939 - Bol. da D. M. B. n. 70, de 23-3-939) .
Art. 22. A Biblioteca encarrega-se de guardar e conservar todas
as publicações, livros e revistas, catalogando-os o franqueando-os ao
pessoal da Diretoria, de acordo com a legislação em vigor e instruções
especiais.
Parágrafo ·único. As obras especializadas e que não são utilizadas
por mais de uma ·Divisão constituem carga das Divisões interessadas.
Art. 23. A Portaria ocupa-se dos serviçoS de telefones, estafetas
e pessoal de ordens; atende às pessoas estranhas; procede à aberV.1ra
e ao fechamento da repartição; assegura a limpeza, o asseio e a higiene .das dependências da D. M. B.
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CAPíTULO UI
DIVISÕES

Art. 24. A 1.a Divisão compreende duas Secções, que tratam:

Primeira Secção- Pessoal militar do S. M. B. E.; legislação;
estatística; propostas;-movimentação do pessoal do Q. T. E.; escrituração das alterações do pessoal militar da D. M. B.
Segunda Secção - Pessoal civ'il da S. M·. B. E.; legislação; estatística; propostas; movimentação do pessoal A. T:; escrituração
das alterações do pessoal civil da D. M. B. ; orçamentos.
§ 1.0, A La Secção .compreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Dos assuntos gerais. e de carater individual, le.gislacãO, estatísticas, relativos ao p-essoal militar do S. M. B. E.
(propostas, classificações e processos diversos).
Segunda Sub-Secção - Da organiZação dos fichários. do. p-essoal
militar do S. M. B. E. e Q. T. E.; da escrituração das alterações
do pessoal militar da D. M. B.
·
§ 2.0 A 2.a Secção compreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-SecÇão - DoS assuntos gerais e de caracter individual, legislação, estatísticas, relativo-s ao pessoal -c1ivil do S. M. B. E~
(propostas e organização de pro.cessos diversos) .
Segunda Sub-Súção - Da organização do fichário do pessoal
civil do S. M. B. E. e A. T.; da escrituração das alterações do pessoal civil da D. M. B. ; da organiiação da proposta orçamentária
relativa ao pessoal civil.
Art. 25. A 2.a Divisão compreende três Secções, que tratam:

Primeira Secção- Da mobilização -do •pessoal dos• Estabelecimentos
Fabris, Oficinas de ReparaçõE's e Serviços do S. M. B. E ..
Segunda Secção - Da mobilização da indústria civil, suscetivel de
colaborar na producão e recuperação do material de guerra.
Terceira Secção - Da fiscalização permanente do material civil
e do comércio da.s matériaS primas, produtos e semi-produtos que se
relacionam com material de guerra, nos termos do Decreto n. 24.602,
de 6-7-934.
§ 1. 0 A 1.a Secção compreende duas Sub-Secçpes, que tratam:

Primeira Sub-Secção - Do preparo da mobilização do pessoal
(militar e civil) do S. M. B. E., em coordenação com as Secções
Mobilizadoras dos Estabelecimentos fabris, de acordo com os respectivos encargos de mobilização.
Segunda Sub-Secção - Do preparo da mobilização industfial das
empreSaS civis e respectiva execução: de acordo c_om os encargos decorrénte·s do Plano dé Mobilizáção Industrial do País.
§ 2.0. A 2.• Secção compreende duas Sub-Secções, que_ tratam:

Primeira Sub-Secção ....!.... De centralizar e regular os trabalhos de
recenseamento e aproveitamento dos teéursos industriai-S do país.
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Segunda Sub-SeCção - Da organização de acordo com o projeto
de Mobilização do País, enviado pelo Estado-Maior do Exército, do
Contra-projeto de. Mobilização Industrial e dos planos gerais de produção e aquisição de material de guerr_a dele decorrente.
§ s.o. A 3. 8 SeCção cm:npreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Da fiscalização da importação, expor~
taçãO, -corhéreiO e transporte dos artigos Ou produtos fiscalizados.
Segunda Su~-Seçção - Da fiscalização, registo e l·icença para
funcionamento dos Estabelecimentos civís que produzam ou usem
produtos fiscalizados.
Art. 26. A 3.a Divisão coini_)reend~ três SecçõeS, que tratam:
Primeira Secção - Da organização industrial dos EstabelecimentoS Fabrís, Arsenais 1:! Oficinas de Reparações do S. M. B. E.; do controle quantitativo da produção, armazena€;em de matérias primas, orÇamentos de produção e iristrução técriico-profisSiónál.
SeiJunda Secção- I)o fornecimento, recUpera-ção e .substitujção dUS
munições, pólvorás, explosivos, produtos (Iuírilicos de combate e respectivos petrechos de proteção.
Terceira Secção - Do fornecimento, recuperaçãÇI e substituição do
armamento, viaturas, material topográfico e de observação ..
'
~
§ 1.0 A 1.a Secção compreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Dos Estabelecimentos Fabris, Arsenais
e Oficinas de Reparações do S, ~L B. E.; do controle quantitativo da produção, do preço de custo e dos estoques de matérias primas necessárias à execução dos programas de produção anuais ou
por ·períodos determinados.
Segunda Sub-Secção _..:... Da organização das dotações anuais orçamentárias, de que necessita o S. M. B. E .. , para suas atividades; da
organização dos programas de produção, em colaboração ·com as demais, Divisóes e Estabelecimentos interessados; da organização dos
estoques t> da instrução técnico-profissional.
§ 2. 0 A 2.a Secção compreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Do fornecimento e substituição do material atribuidc á Secção.
Segunda Sub-Secção - Do controle da existência e recuperação
do ma.terial atribuido à Seccão.
§ 3. 0 A 3.8 Secção compreende duas Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Do fornecimento e substituicão do material atribuído á Secção.
Segunda Sub-Secção - Do controle da existêf!-cia e recuperacão
do material atribuido à Secção.
Art. 27. A 4.8 Divisão compreende duas Secções, que tratam:
Primeira Secção - Da coordenação dos estudos, especificaçPes
técnicas e padro:q.ização das munições, pólvoras, explosivos e artifíCios de observação.
·
.-Segunda Secção - Da coordenação dos estudos, especificações
técnicas e padronizà.ção dàs munições, pólvoras, explm;ivos e arti-
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fícios de sinalização, produto-s químicos de combate e respectivos
petrechos de proteção.
§ 1.0 A 1.a Secção compreende três Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Das arm~s portáte~s e .engenhos.
.
Segunda $ub-f$ecção -:- Do material de artilharia e do materml
topográfico e de observação.
.
Terceira Sub-Secção - Das viaturas em gerar (hi-p.omoveis, motorizadas e mecanizadas) .
§ 2.o A 2.a Secção compreende três Sub-Secções, que tratam:
Primeira Sub-Secção - Das munições de Infantaria, artifícioS
.de sinalização e artefaetos de Engenharia.
Segunda Sub-Secção Das mumções de Artilharia, de engenhos .e de bombas de Aviação.
Terceira Sub-Secção - De pólvoras·, exPlosivos, produtos químicos
.bélicos em geral e petrechos de ataque e proteção.
§ 3.o A Divisão disporá de pessoal e material necessários à
execução dos trabalhos gráficos relaUvos às suas incumbências.
§ 4.0 Caberá à D'ivisão a organização da previsão técnica e o
controle qualitativo da produção dos Estabelecimentos Fabris do
S. M. B. E. e cta: ati:'ibuida à Indústria Civil, em colaboração com
os dt~mais orgãos de pesquisa e ~controle da D. M. B.
CAPíTULO IV
SERVIÇOS DA DIRETORIA E COMISSÕES

Art. ~8. O Serviço de Engenharia da D. M. B. tem por fim
realizar os estudos técnicOs, pesquisas e verificaçõe.g sobre o -seguinte:
a) os projetos e orçamentos de construções, reconstruções e reparos dos próprios do S. M. B. E. ;
b) os trabalhos de campo, de rodagem, instalações hidro-elétricas, etc., que se enquadrem nas necessidades do S. M. B. E. ;
c) a m~mtagem, reconstruções, reparações e conservação de oficinas, polígonos e laboratórios do S. M. B. E.;
d) os planos gerais de construção- para ampliação de suas instalações, em harmonia com os orgãos interessados cfo S.M.B.E.;
e) os projetos e orçamentos sobre as instalações elétricas necessárias aos próprios do S.M.B.E.;
f) manter a ligação técnica com a Diretoria de Engenharia.
Art. 29. O Serviço de Intendência e Fundos tem por fim:
a) superintender, em todo o S.M.B.E., as questões concernentes a esse serviço;
b) estudar e emitir parecer sobre assuntos referentes a concorrências ou ajustes administrativos, organizando o expedi.ent.e
decorrente·;
c) organizar as bases da proposta orçamentária. relativa ao
S. M. B .E .. r, aprovadas estas, as respectivas tabelas de .distribuição,
tudo em colaborncão com as 1.a e a.a Divisões;
.
d) estudar e emitir parecer sobre processos de pagamento de
quaisquer vantagens ou despesas, relativas ao pessoal ou material;
e) organizar e manter em dia, através da secção própria, a
:coritabilidade e estatística financeira do S .M .B .E.;
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f) garantir as ligações que se fizerem mister com os escalões
superiores dos Serviços de Fundos e Intendência, acompanhando a
legislação e jurisprudência do Tribunal de Co-ntas;
g) executar os provimentos em dinheiro para pessoal e. material, dos orgãos do S. M. B. E., que não pcssuam Serviço de FundOs,
assim como os pagamentos relativos ao pessoal ou material da
D. M. B., organizando a respectiva contabilidade, através da secção
própria;
~
h) organizar e manter em dia, através da secção própria, a
contabilidade da carga da D. M. B.
· COMISSÕES PERMANENTES

Art. 30. As Comissões Permanentes destinam-se a colaborar
na solução de problemas atribuídos à D.M.B. ou outros orgãos
do S.M .B .E., previstos na respectiva organização, constituindo ou
não função privativa .
Art. 31. São Comissõe·s Permanentes:
- as comissões de aquisição no estrangeiro ou no país;
- as que forem criadas, em virtude de necessidades novas.
Art. 32. As Comissões Permanentes rege~-se por instruções
aprovadas pelo Ministro da Guerra.
CAPITULO V
DEPÓSITO CENTRAL DO MATERIAL BÉLICO
DA D. M. B.

E POLÍGONO DE TIRO

Art. 33. Dependentes diretamente da Diretoria, regem-se pelos
respectivos regulamentos.
Art. 34. O D.C.M.B. destina-se à gum:da e conservação do
matBrial béhco a fornecer, a estocar ou a receber, e compreende:
-Chefia;
-Secções (depósitos e paióis);
--Oficinas.
Art. 35. O D.C.M.B. aprovisionará diretamente os outros
Depósitos e as unidades da 1.a Região Militar.
Art. 36. O Polígono de Tiro destina-se à execução experimental
de todas as provas balísticas, e outras que comportar o problema
do tiro.
Compreende:
a) Chefia;
b) Escritório e Arquivo;
c) Instalações par~ as verificações de balfstica experimental
e de efeito dos armamentoS, das munições e demais materiais que
demandem a utilização do PolígOno de Tiro:
d) Depósito e Paióis;
e) Oficinas.
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CAPíTULO VI
PESSOAL E ATRIBUIÇÕES GERAIS

Art. 37. O pessoal da D .M .B; é o constante do quadro anexo .
. Art. 38. Ao' Diretor, aos Chefes de Divisão, de Serviços ou d8
Secção, compete, dentro das respectivas esferas üe ação:
1. Exercer autOridade e dirigir os serviços que lhe são subordinados;
2. Cumprir e fazer cumprir as leis federais, o presente Regulamento e os Regulamentos e Instruções em vigor no Exército;
3. Cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas de auto r idade
competente;
t~. Ordenar as providênCias que julgar uteis ao serviço e propor
autoridade superior
que não' forem de sua alçada;
5. Ordenar :is alterações relativas ao pessoal sob suas .orderis
ou propô-las à autoridade imediatamente superior, quando Iião
forem de sua alçhda;
6. Punir e recmnpensar o pessoal sob suas ordens, .ci_entificando a autoridade superior; provocar ti:tis medidas dessa autoridade
superior, quando excederem à sua própria competência;
7. Coordenar e fiscalizar os serviços ãe sua alçada;
8. Exercer fiscalização e providenciar para que sejam man.:.
tidas em dia e em ordem as escriturações e arquivos;
9. Zelar pelo asseio, moralidade, ordem e disciplina dentro das
repartições;
10. Corresponder-se eom as autoridades superiores em assunto
de serviço;
11. Comunicar com presteza e pormenorizadamente ao superior
imediato os fatos anormais e graves que ocorrerem;
12. Solucionar partes, indicações, propostas, pedidos, consultas,
requerimentos, representações e queixas e encaminhá-los, convenientemente informados, quando não for da sua alçada resolver por
último;
13. Estudar, submeter a estudos e prestar informacões sobre
os documentos que lhes forem despachados pela autoridade superior;
14. Formular decisões claras e precisas;
15. Organizar e remeter, nos prazos especificados, os relatórios periódicos;
16. Providenciar com oportunidade sobre o provimento do
material necessário ao serviço;
.
17. Resolver as questões funciohais que surgirem;
18. Manter em dia os quadros sinóticos e os ·gráficos necessários ao uso próprio e à consulta das autoridades competentes;
19. Reunir em conferência os seus auxiliares, todas as vezes
que julgar conveniente. com o fim de orientar, combinar e criticar
a marcha dos serviços e promover o necessário paralelismo e intensidade de esforços;
20. .Rubricar, do próprio punho .ou por chancela, os iivros de
escrituração pertencentes aos orgãos de sérviçO que lhés forem imediatamente subordinadoS;
21. Manter em dia a escrituração <iaS relações-carga e fichário
das suas repartições;

a
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Definir nitidamente as atribuições dos seus subordinadOs

e estimular-lhes o espírito de iniciativa e amor à responsabilidade·

23. Assiilar ou visar os documentos que tenham origem ~m
seus servicos e se destinem a outros;
24. El!litir as ordens de servico depois de reunir os elementos
de sua alçada, necessários à facilidade e regularidade da marcha dos
trabalhos.
CAPíTULO VII
ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 39. O Diretor do Material BélicO é rf'.sponsavel, perante
o· Ministro da Guerra, pelas questões de admiiiistracão técnica: dó·material de guerra. Porisso, prepara as decisões dO Ministro, orientado pelO Estrido Maior do EXercito e em ligação com os deriuiis
Serviços e Diretorias do Exército.
, Art. 40. , Ao Diretor do Material Bélico compete, alom das
a,tríbuiÇões _gerais, constantes do c-apítulo VI do presente regulamento, mais os seguintes encargoS:
1. Orientar; coordenar e verificar a atividade dos diversos
orgãos de que se compõe- o S. M. B. E., teildo ein vista: mallter à
unidade de dOutrina nos estudos técnicos relativos à produç.ão, conservação, proviínento e recuperação do mate.rial de guerra, aproveit.ana'o O inaiS pOssivel os recursos nacionais;
2. Organizar o plano gera! do ação do S. M. B. E.; .
3. Fazer preparar os. elementos necessários à mobilização industrial do pais e da mão de obra para a produção do material de
guerra e executar, especial:d:tente, a mobilízação do S.M.B.E., de
acordo com as instruç.ões gerais para a mobilização;
4. Fazer organizar as instrucões de cara ter técnico concernentes
ao funcionamento, manejo, emprego e conservação do material em uso
no Exército, submetendo-as à apreciação do E. M. E.;
5. Ordenar :is inspeções técnicas do material .de guerra, em
uso no Exército, distribl.iido, em depósito, ou em curso de produção
e às inspeções de serviço.:
6. Ordenár as experiências de material de guerra de.terminftdas pelo Estadn Maior do Exército e mais as qne julgar neces_~->árias;

7. Promover as a.quisie,:.ões do material de guerra no pais ou
no estrangeiro e a vel'ificação de sua execução;
8 .. Reg·ular e orientar as normas de exec.uç.ão das funções das
comissões militares de aquisiç.ão de material no paJs e no estran-

geiro,

9. Dicidir ç~m nome do Ministro da Guerra, em todas as
questões técnico-administrativas sobre as quais já houver doutrina
firmada·
10. 'Zelar pela observância rigorosa de todas as prescrições do
p.resente regulamento, bem como ·promover harmonia entre a legislação militar e as IIJ'.!Cesidades impostas pelo carater especial da
vida do S. M. E. E.;
11. Providehciar quanto ao

provimento do pessoal civil do
S .. M. B. E:; aSsim como quarito à.s recompensas. e regime disciplinar aplicaveis aos mesmos, tudo ha fórma da legislação em vigor;

124

ATOS DO PODER EXECUTIVO

12. Entender-se com as autoridades civís e militares em assuntos de interesse do S. M. B. E. ;
13. Propor ao Ministro a movimentação dos ofiCiais superiores·.
do Q. T .. E. e a classificação dos oficiais não pertencentes a esse
quadro, necessários ao S.M.B.E.;
14. Classificar no S. M. B. E. os Capitães e subalt_ernos do
Q. T. E.;
15. Designar os oficiais classificados na D.M.B. para os diversos orgãos, alterar esta classificação, e.rn princípio, por proposta
do chefe do Serviço interessado, ou quando as necessidades do .Elerviço
impuserem tal medida;
16. Autorizar, na forma do regulamento em vigor, as aquisições e o fornecimento dos materiais que se fizerem necessários, consoante pedidos dos chefes dos orgãos interessados e acordes com as
dotações em vigor;
17. Autorizar a aquisição de obras científicas, livros e revistas
técnicas, destinadas à Biblioteca da D. M. B. 011 às Divisões;
18: Autorizar despesas à conta das econom.ias administrativas
na conformidade da legislação em vigor;
19. Autorizar os fornecimentos de material de guerra não prévistos nas dotações erri vigor, e que tenham sido determinados por
autoridade competente;
20. Verificar a produção dos diferentes orgãos e fornecer à
Inspetoria de Intendência as informações sobre despe_!?as feitas com
essa produção;
21. Fixar as quantidades máximas e mínimas de material que
devam existir nos diversos tipos de depósitos e paióis do Exército;
22. . Regular a aquisição de material com a Divisão interessada
P. determinar a sua execução.
DO GABINETE

Art. 41. Ao Chefe do Gabinete, alem das atribuições gerais
constantes do Capítulo VI, compete:
1. Coordenar, impulsionar e fiscalizar os orgãos da vida administrativa da D. M. B., de acordo com as leis e regulamentos administrativos em vigor;
2. Organizar e mandar confecionar os boletins ordinários e
reservados, conferi-los e levar os originais à assinatura do- Diretor;
3. Manter sob sua guarda o arquivo secreto da D. M. B.,
salvo o que se referir a mobilização, que fiçará a cargo do Chefe da
2.a Divisão;
4. Providenciar pm'a a publicação da documentação elaborada
nos diversos orgãos da D. M. B.;
5. Fazer recolher ao almoxarifado as publicações referidas no
item anterior;
6. Indicar os orgãos do Exército a que devam ser distribui das
as publicações técnicas;
7. Zelar pela ordem, disciplina e moralidade dentro das diversas repartições da sede da D. M. B. ;
8. Designar as funções dos ·adjuntos do Gabinete e fiscalizar
a sua execução;
9. Encerrar diariamente o livro do Ponto da D. M. B. de. terminando as providências necessárias para os faltosos;
1O. Determinar a compra de livros té.cnicos destinados à Bi:blioteca da D. M. B. ou ~s Divisões.
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Art. 42 . .Compete aos adjuntos do Gabinete auxiliar O' seu Chefe
nos trabalhos que lhe forem designados e mais o seguinte:
a) aos M~jores adjuntos exeroer a função de assistentes té-·
cniços, do Diretor e do Chefe do Gabinete;
b) ao adjunto, encarregado do Expediente, compete:
1. Redigir os Boletins ordinários e reservados da D. M. B.;
2. Organizar e manter em dias as escalas de serviço;
3. Organizar e ma-nter em dia o fichário de apresentação de oficiais e civís;
c) ao adjunto, encarregado do Serviço de Correspondência, compete:
1. Organizar e dirigir o Serviço de Correio;
2. Superintender o serviço da correspondência ordinária e .sigilosa da D. M. B. e respectivo arquivamento, de acordo com as In.s. truções para o Serviço de Correspondência_ no Ministério da Guerra;
d) a outro adjunto compete:
1. Preparar o expediente normal do Diretor e do Chefe do G.'lbinete;
· 2. Redigir o histórico da D. M. B ., escriturando-o de próp~io
punho;
3. Superintender o serviço de Portaria_ e o Serviço de Ordens· da
repartição;
4. Organizar e manter em dia o Serviço de controle de ordens do
S. M. B. E.;
5. Verificação e encerramento do Ponto Geral.
Art. 43. Ao Bibliotecário compete:
L Organizar e manter em dia o catálogo geral das obras, segundo
uma classificação decimal por autore-s e por assuntos;
2. Organizar e manter em dia o registo de retiradas de livros;
3. Participar ao Gabinet3 as alterações havidas, promovendo a
responsabilidade dos extravios que se Verificarem;
4. Responsabilizar-se nela conservação e arrumação dos livros.
segundo o catálogo;
5. Responder pelos danos ou extravios de obras ou revistas cujos
responsaveis dir-etos não forem conhecidos.
Art. 44. Ao porteiro compete, particularmente:
1. Manter sob sua responsabilidade as chaves da repartição;
2. Exercer vigilância sobre a entrada e -sai da do material;
3. Fazer cumprir todas as ordens do Gabinete sobre ·entrada e
saida do pessoal da Repartição e. especialmente, dfl estranhos:
4. Conduzir ou fazer conduzir à presença das autoridades da
D. M. B., segundo as ordens em vigor, as pessoas estranhas à repartição;
5. Manter sob sua responsabilidade o livro do Ponto da Repartição, escriturando-o, abrindo-o diariamente e levando-o ao adjunto encarregado do expediente, para pÚblicação, depois de encerrado e visado
pelo -Chefe (lo Gabinete;
6. Regular a repartição dos serventes nas horas ·do expediente e
organizar um horário para o s-erviço de limpeza;
7. Zelar pela conservação e limpeza das diversas dependências da
Repartição e participar ao Chefe do Gabinete quais o8 responsaveis
pelos danos causados.
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DAS DIVISÕES E SERVIÇOS

Art. 4·5. Aos Chefes de Divisão e .cte Serviços, alem das atribuições gerais prescritas no Capítulo VI do presente regulamento com-

pete:

1. Preparar dentro da finalidade de sua Divisão ou Serviço os
elementos de estudo e os dados técnicos necessários às decisões do
Diretor, encaminhando ao Gabinete toda a documentação correspondentr-;
2. Manter organizado o arquivo técnico e a biblioteca técnic.a da
D:visão;
3. Encaminhar às outras Divisões, aos Serviços ,e demais orgãos
da D. M. B. toda a documentação que car-ecer de estudo ou de esclarecimentos; ·
4. Fazer cumprir rigorosamente todas as prescrições do presente
regulamento e da législaoão militar vigente, em tudo que lhes cOmpetir, provocando da autoridade superior as providências aue se fizerem necessária-s;
5. Propor ao Diretor todas as medidas administrativas de que
careçam as atividades da Divisão on Servico:
6. Exercer .a função de consultor técnico do Diretor em todas as
questões técnico-administrativas;
7. Ter sob sua guarda o arquLvo reservado da sua Divisão. devidamentfl fichado:
8. Organizar e manter em dia um arquivo técnico da documentação necessária à execução de sens trabalhos;
9. Orientar, -coordenar e v.erificar os estudos técinicos da competência da Divisão ou SerViço e julgar, para devida aprovação, os trabalhos de seus auxiliares;
10. Promover, junto ao Diretor, a compra de materiais necessáI·ios ao assunto de suas atribuições.
Art. ·46. Ao Chefe da 1.a Divisão, alem das atribuições gerais
constantes dos arts. 38 e 45, compete.:
1. Organizar os estudos dos assuntos relativos ao pessoal civil e
militar do ·S. M. B. E:
2. Organizar as estatístiCas relativas ao pessoal civil e militar do
S. M. B. E.:
3. Organizar e manter em dia os mapas e fichários do pessoal
civil e militar do S. M. B. E., assim como do -pessoal do Q. T. E ..:
4. Organizar e manter em dia a escrituração das alterações do
pessoal civil e militar da D. M. B.;
5. Providenciar, nas épocas devidas. sobre a organização e remessa às autoridades competentes, dos processos re"ativos às promoções do pessoal civil e militar da D. M. B. e Estabelecimentos subordinados;
6. Organizar anualmente o orçamento referente ao pessoal civil
do S. M. B. E., de acordo com os dados obrigatoriamente fornecidus
pelos elementos interessados e em colaboração com a s.a Divisão.
Art. 47. Ao Chefe da 2.a Divisão, alem das atribuições gera1s
constantes dos arts. 38 e 45, compete:
1. Organizar para o E. M. E., o quadro da· mobilizaGão indu~
trial dos Estabelecimentos civís e o plano de Divisão territorial do
pais. para fins de mobilização industrial e de mão de obra;
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2. Organizar o contra-projeto de mobilização industrial do país,
em oonsequênoia do projeto elaborado pelo E. M. E. ;
3. Organizar os planos gerais de produção e aquisição de material
no país e no estrangeiro, em colaboração, com as 1.a e 2.a Divisões
em consequência do plano de ·mobilização industrial, elaborado l)e"io

~·. ~·e~lignar e organizar as S;ecções mobilizadoras especiais do
M. B. E., indicando-lhes os .encargos de mobilização;
5. Propor à 3.a Divisão as encomendas educativas, com indicação
do-s Estabelecimentos c1vís a que devam ser atribuídas, tendo em vista
o preparo de sua mobilização;
6. Indicar à 3.a Divisão as necessidades em pessoal, previstas
para as secções de fiscalização dos estabelecimentos civís mobilizados:
·7. Organizar e manter em dia o reg-isto estatístico de todos os
Estabelecimentos fabrís que possam colaborar na indústria militar,
com discrimmaç.ão de sua especialização técnica e capacidade ind ustrial e indicá-los à 3.a Divisão;
8. Organizar a lista de mobilização dos Estabelecimentos civís,
por ordem de importância, com discriminação dos produtos bélicos
já fabricados em tempo de paz, com a cooperação da 3.a Divisão.
9. Centralizar todos os d~dos de recenseamento dos re.cursos
industriais, em pessoal e material que interessam à mobilização industrial, obtidos pelas secções rriobilizadoras especiais, S. F. I. :0. T.
regionais ou fornecidos pela Diretoria de Artilharia, quando se tra-:
tar- de pessoal militar do serviço ativo ou da reserva;
10. Organizar· os Cadernos e Diários para a mobilização industrial;
1 i . Organizar os programas de trabalhos -das secçõeS mobilizadoras especiais e S. F. I. D. T. regionais e fiscalizar a sua execução;
12. F-ixar os estoques de matérias primas, de produtos e ~emi
produtos industriais, necessários à execução do plano de mobilização
industrial;
·
13. Organi-zar e manter em dia o reg isto da armazenagem de
matéria prima, de produtos e semi-produtos, de comércio e indústria que se relacionem com material de guerra, existentes no país,
promovendo para esse fim os entendimentos com os orgãos da Administração Pública interessados;
14. Organizar para o E. M. E. a documentação de que cogitam as Instruções· Gei'ais para a mobili-zação, na parte relativa à
mobilizaÇão industrial do pais;
1&. Ter sob sua guarda pessoal a documentação relativa à mobilização, d'evidame-nte registada;
16. Orientar, coordenar e exercer fiscalização permanente no
Comércio e na indústria civil relativas a matérias primas, produtos
e semi-produtos que se relacionem com o material de guerra, conforme o disposto no decretSJ--n. 24.602, de ·6-7-934;
17. Organizar instruções especiais para o Serviço de fiscalização
do comércio e da indústria civil, a que se refere o item anterior;
18. Organizar e manter em_ dia a documenatção relativa às
indústrias civis de materiais de guerra, de que trata o -decreto número 24. 6ü2, já citado, cuja licença de instalação tenha sido conE.

s.

cedida.

·

Art. 48. Ao Chefe da 3.a Divisão, alem das atribuições gerais
constantes dos arts. 38 e 45, compete~
1. Promover a coordenação dos estudos de organização industrial, estabelecendo normas para que haja uniformidade na orienta-
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ção industrial dos Estabelecimentos Fabrís do S. M. B. E. e na
execução dos programas de produção;.
2. Promover o controle da execução dessas normas, propondo
as modificações aconselhadas pela prática, em colaboração com os
Estabelecimentos Fabrís e demais orgãos interessados;
3. Organizar com a devi-da antecedência as previsões orçamentárias necessárias à produção, de acordo com os dados que lhe forem
obrigatoriamente forneCidos pelos diversos orgãos do S. AL B. ·E.,
assim corno pelos da D. M. B. ;
4. Organizar os programas anu:lis de produção dos Estabelecimentos Fabris, de acordo com as respectivas capacidades de produção e com as necessidades do Exército, fixadas pelas autoridades
·
competentes:
5. De acordo com as dotações otçamentárias, aprovadas, fixar
os programas de produção, fiscalizando sua execução conforme as
normas de que trata o item 6;
6. Organizar e mahter em dia a documentação técnica relativa
à organização industrial das Fábricas, Arsenais e O. R. R., do s, M. B. E.;
7. Manter em dia os quadros demonstrativos do pessoal necessário para ampliar a capacidade de produção dos Estabelecimentos
:E\abrís do S. M.. B. E. e para a execução d"os programas de produção;
8. Organizar e manter em dia a documentação correspOndente
às possibilidades industriais dos Estabelecimentos Fabris da indú-stria
civil, que devam üola.borar n'a exe·cução dos programas anuais de produção em colaboração com a 2.a Divisão;
9. Reunir e manter em dia a documentação técnica referente à
organização industrial das grandes usinas congêneres do estrangeiro;
10. Organizar para os Estabelecimentos do S. M. B. E., um
programa geral de ampliações e remodelações, visando o aumento da
JH'Odnção alendendo às preyisões da 2.a Divisão;
11 . Promover a organização dos provimentos de matérias primas, de acordo com as necessidades do S. M. B. E., em colaboração
com a 2.a Divisão;
12. Organizar e manter em dia o controle da existência de matéria prima pertencente ao S. M. B. E.;
13. Promover o fornecimento de matéria prima existente nos
depósitos do ·s. M. B. E., de acordo com as necessi-dades previstas
nos programas de produção;
14. Organizar e manter em dia o controle da produção quan:titativa (fabricação e reparação) e preço de custo, fiscalizando o movimento e existência;
15. Fornecer ao Diretor a documentação técnica de que e~te
r.arf~c,er, para orientação de questões em estudo ou para preparação
de suas decisões sobre as mesmas;
16. Orgftnizar a documentação técnica que lhe for determinada
pelo Diretor, em consequência das decisões previstas no item anterior e encaminhá-la ao orgão que lhe for indicado;
17. Organizar e manter em dia o contrOle da existência do material, de atribuição da Divisão, em serviço, nos dep.ósitos e nos
paióis, adquirido, fabricado,. recuperado ou já reparado;
18. Organizar e manter em dia as tabelas de provimento de
material, de acordo com as dotações aprovad"as pelo E. M. E. ;
19. Promover os fornecimentos de material de guérra, pedidos
eventualmente, de acordo com as existências;
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20. Promover-o fornecimento aos S. M. B. R. do material de
guerra ne-cessário ao suprimento anual ao seu cargo, de acordo com
as dotações em vigor;
.
21. PromoYer a organiznoão de provimentos de material de
guerra, regionais e de guarnição;
22. P1·o~o1' a dotação da armazenagem de guerra dos produtos
Ctcabados e daqueles que devam ser armazenados sob a forma de elementos, nos depósitos· e paióis do S.- M. B. ·E., em colaboração com
a6 2.t~- e 4.a Divisões;
23. Propor a lixa cão de depósitos e paióis tipo, relativos aos
diVersos ·materiais, bem como as condições de sua instalação, em
colaboração com o S. E. ;
24. Superintender a instrução técnico-profissional a cargo à o
S. M. B. E., de acordo com as disposições do Capítulo VIII, do presente regulamento .
.Art. 19. Ao chefe da 4.a Divisão, alem das atribuições gerais
constante.': dos arts. 38 e 45, compete:
1. Estudar e coordenar os prOblemas relativos aos materiais
atribui·dos à -Divisão, estabelecendo normas racionais para que haJa
uniformidade na organização dos trabalhos de fabricação, em cola..,.
boração corr1 os demais orgãos interessados;
2. Promover o estabelecimento das Normas de Padronização e
Especificações Técnicas (cadernos de encargos), relativas ao mesmo
material e zelar pela obrigatoriedade do respectivo emprego, e execução;
3. Organizar instruções para o enfardam euto, a armazenage-m
e o transporte dos prodUtos fabricados;
4. Organizar instruções para a montagem, desmontagem, limpeza e con:;ervação do. material de sua atribuição, quer em depósito,
quer em serviço;
5. Organizar instruç.ões técnicas sobre o funcionamento, manejo
e emprego dos materiais de sua atribuição, em. geral, bem como sob r& o transporte, armazenagem e conservação do~ mesmos;
6. Estudar o aperfeiçoamento a introduzir no material, p•romoYendo, oportunamente a sua adoção;
7. Organizar os projetos de ·novos tipos de materiais atribuidos
à Divisão,. as modificações dos já existentes ou dos que se relacien~m imediatamente com o seu emprego, com a8 respectiyas especifi~ações técnicas (cadernos de encargos);
s. Manter organizada' a documentaç.ão relativa às características técnicas dos materiais regulamentarM nos exércitos estrangeiros;
9. Orientar e coordenar a solução das questões que dependam
de estudos técnicos, organizando planos gei'ais destes estudos, repartição de atribuições e respectiva ordem de urgência;
10. Promover as ligações de serviço entre os diverso8 orgãos do
S. M. B. E., de modo a permitir unia perfeita continuidade e íntima colaboração nos programas de estudos;
11. Promover, na mesma ordem de idéias, ligação entre esses
orgãos, para remessa de projetos, em elaboração, de modo que cada
orgão execute, da. mãneira mais eficiente, a parte que lhe competic
em tais projetos, de acordo com as determinações do presente regulame.nto; /
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12. Fornecee ao diretor a

dOctiili'éhtà·çih;): t'éCril:há de gué . es_te

carecer, pãra brientacão de questões erri êsttidô 'dU ~ara a prePãração de suas decisões sobre as mesmas;
13. Organizar a docUmentação téolt.i'Ca que lhe Í'Oi.' determillada
pelo diretor, em consequência das ct4'0iSõeS P~'eVistilS tiO item \interior, e encaminhá-las ao orgão que. lhe. fõr iridi'cadó;
i!J,. Promover o coritrole qua,litáÜ'V'O. dos

pr6.dútós bélicos f a.:.

bricados nos estabeiecimentos fabrís e :irsén-9,is d6 S. :M.. B. 'E.

e

na indústria civil;
15. Promover, a critério cto ctiretor, os eSt1.1ctcfs
ensB.ios êxperimentais, que lhes forem determinados, sobre n:lateri.ais npvqs, Propostas de privilégio de invenção, relat.i_vas a _ma:terial qe guerra ou
que com ele se relacione, mediante indenização das experiências,
quando necessário;
,
16. Fornecer ao. diretor os laudos dos . exames efetuadOs e pareceres das- Comissões, acompanhad.ós ~6 :;;Em p·I;Q~ri'O. parecer, s( assim entender ou for o caso, relativós ao controle é ·e·studos a que se
referem ·os itens 14 e 15;
,
17. Indicar. as ·experiênciaS oú Pêsê{liiSáS. ·que
fizerem rr'l.i'Stei-;
para composição dos estudos feitos oú S'o'l.icita:dós po'r outros órgãos
interessados;

e.

·se

18. Colaborar com os outrosor'gãús dó S. ,M .. B. Ê. em todos
os assuntos que dependam de estudbs,,. fOrn·e?eri'dO.-Jhes :oS dados t:é'cni.cos ou esclarecimento·s· que lhe forérit 'neê'es·s-a·ríos 'êm tràhalhbs
rl:;o- controle e inspeção;
19. Propor a fabricação ou a_qüj~~9.ãó .d~ .. ri.:Ovàs, ÜP'o~. d~ material, de acordo com os estudos empfoofididos ·e a órienfição do

~.~.~

.

2{). Organizar os planos de aquisiÇão

.
ri.à Pilís e'

no

.estrallg~iro

de ;material .de g:u·erra necessário ao .Exército . não inelUidos n"os pro·..:

g'·amás de produção dos estabelecimé\\tos. fábr!> .ã.o

's.

M. B . E.,

prómávendo o .fórnecünento aos .orgãó.s.. eftéé.r~c~gà(i'ós . ·das m·esm~s·,
das _esD·ecificaçõ'es . técnicas (midernos . .·áe ... erlc.a,r:gó's), .hldispens:áveis
à eXecução doE: respectiVos trabalho·s, ·em cólà.Dol·:ição com á z~a Divisão;
21. Dar pjlrecer sobre 'causas "cte ··aCid8tlt"e:s hávf(f6s Ün'n o mat"erial e meios de removê-las;
'
.
22. o·t·"gani'zar e manter em ·dia .\Úná :dócuiT.lértl:"áçãO.. cornpl8tá
sobre as características técnicas de t6dó o rhaü~'ri~ú r·e:gulainentar no
Exéi:cüo;
.

23. Cittalúgar os tipos de material padr'onizad<Js, mediante uma

crasSiücaçãó nunlérica, com indicàÇãó d~ Súa~ cã.ra:C:terístiCas técri.iCà:S;

:. _24. Regular a diStribuição e exeo'ú6ã6 dos 'trabathós gráÜÜ"os '00ceSsários aos trabalhus da Divisão;·. , ....
., .
25. Dar parecer técnico üJ.d~·strial. .Só.bre .lhstit1aç_ãó ·de. nóvaS
~á~~.ic~s, : ,o,u a~pli.~ções dUS exiStente-s, . J,lá _Pârt~ tl3i'~'tiva à fuaeíül-

narm exch;tsi:va.mente destinada ao fabric'ó 'de .n\.a~~riát;.
,

.. 26.

P.tfrJ et'ar as instalações

'indli$~tia'iS

·conc·e·r'rlét\tes à :ni3:qlü-

nari'a exclusivamente destinada á fabrYÔa~aó \l.ê 'm:à'teriiú;

27. Determinar estudos e Pe.sQ:ulsás de ·m:âtériáS Prinlàs ·ll:idO.:.
nais, visando o seu emprego racional ·ou éoino sucedâneo n'a fabrlcaçãO de material de guerra.
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Art. 50. Ao chefe do Serviço de Engenharia da D. 1\L B.,
ftlem das atribuições constantes dos arts. 38 e 45, compete:
:1 • Remeter ao diretor, por intermédio do Gabinete, planos pro;;,
,jeto:S e orçamentos para sua ap·reciaç.ão e oportuna remessa 'à Dire'iori;;t de Engenharia, para aprovação;
2. Executar, ou mandar executar, os trabalhos que forem determinados. pelo diretor, depois de aprovados e autorizados pela Di-retoria de Engenharia;
3. Dar parecer técnico sobre o estado de conservação e de reparação das construções e das instalações elétricas dos próprios do
S. M. B. E.;
4. Superintender a execução de todas as construções, reconstruções ou reparos que tenham sido indicados pelo S. E. da D. M. B.
e autorizadoS pelo diretor de Engenharia;
5. Proceder às perícias sobre o estado de conservação e segurança das construções das rep•arações dependentes do S. M. B. E.;
6. Promover as ligações técnicas com a Diretoria de Engenharia.
Art. 5J . Ao chefe do Serviço de Intendência e Fundos, alem
das atribuições constantes dos arts. 38 e 45, compete:
1. Exercer a fiscalização administrativa da.D. M. B.;
2. Estudar e emitir parecer s-obre os assuntos contenciosos e
:ctemai:S assuntos relativos a Fundos e Intendência;
3. Úrganizar e manter em. dia a escrituração da contabilidade
e estatística financeira do S. M. B. E. ;
4. Estudar e emitir parecer sobre assuntos referentes a con·Corrência, contratos ou ajusteS administrativos;
.
5. Organizar as bases da proposta orçamentária relativa ao
·s. M. B. :g. e, aprovada esta, as respectivas tabelas de distribui,ção, tudo em colaboração com as 1.a e 3.a DiYisõeS;
6. Promover as ligações que se fizerem mister com os escalões
-superiores do Serviço;
7. Promover o controle da aplicação das dotações orçamentárias
·do S. M. B. E.;
8. Promover as inspeções, que se fizerem mister, nos Serviços
-de' Fundos dos orgãos do S. M. B. E. ;
.
9. Superintender a Tesouraria e o AlmoXarifado da D. M. B.,
a8-segurando o seu funcionamento de acordo com a legislação vigente.
CAPITULO VIII
INSTRUÇÃO

TÉCNICO..:.PROFISSIO!'<AL

Art. 52. Cabe i't 3.a Divisão superintendf'r a instrução técnico,profissional. a cargo do S. 1L B. E., consoante a determinação do
E. M. E.

Art. 53. A instrúção técnico-profissional tem por fim propor-·-cionar ao pessoal técnico do S. M. B. E-., o tirocínio indispensavel
ao exercício de suas funções.
Art. 54. A instrução técnico-profissional é ministrada, em
princípio, nos orgãos da Fabricação e Reparação do S. M. B. E
.sob dois as-pectos essenciais:
a) Instrução superior;
b) Instrução profissional.
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Art. 55. A instrução superior destina-se aos ofioiais e é ministrada sob forma de estágio nos éstabelçcimentos fabris militares ou civís. e nos diversos laboralórios e no polígono de tiro.·
Art. 56. A instrução pro-fissional, destinada à formação e
aperfeiçoamento dos operários e especialistas, é ministrada nas
Escolas Profissionais dos estabelecimentos fabrís militares.
§ 1,0 As E~colas, para formação de operários, funcionarão nos
estabelecimentos fabrís militares e se denominam Escolas de Apr··)ndizes.
§ 2.o As Escolas para aperfeiçoamento da instrução de opArá.rios e form[tdío de especialistas, funcionarão nas mesmas condiç.ões
dó parágrafo anterior,· denominando-se Escolas de Especialistas.
Art. 57. 0& estágios para oficiais a. que se refere o art. 55, do
r.~resente r~gulamento, tem em vista;
a) o pre.paro e a seleção dos oficiais que sf'J destinam aos cursos da Escola Técnica do Exército;
b) a prãtica profissional dos oriciais ao terminarem os .cumo.s.
da Escola Técnica do Exército, pa:'tt. o ingresso na categoria de oficiais técnicus.
Art. 58. ÜR. cursos, das Escolas de Aprendizes e de Especialistas
e os estágios do pessoal militar do S. l\'1. B. E., serão· regido~
pelos regulamentos ou instruções a serem organizadas pela D.M.B.,
\~m colaboração com a Inspetoria Güral do Ensino do Exército.
Art. 59. Os oficiais candidatos aos cursos de química, arma··
menta e metalurgia da E. T. E. -fm·ão um estágio preparat6T·io
nas oficinas, fftbricas e depósitos do S. M. B. E. antes de ingressarem na aludida escola.
Os está.gios acima teem a duração de um ano e são regulados
por instruções especiais.

CAPITULO IX
DAS NOMEA(:ÕES E

SUBSTITUIÇÕES

Ar:t. :60. A nomeação, a classificação e a substituição do Pessoal da D. M. B., serão feitas na forma da legislação em vigor.
Art. 61. As nomeações ou classificações, para a D. M. B. ~
são feitas :-;en1 a designação da função, competindo esta ao Diretor

ria D. M. H.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 62. O oficial servindo no S. M. B. E., quando promovido,· poderá ·cGntinuar na função, uma vez . que sua permanênclanão acarret~ incompatibilidade hierárquica pela sua graduaç.ãt•.
Art. 63. Todos os serventuários do S. M. B. E. devem ooservar. ~ maü; rigoroso sigilo sobre assuntos que transitem pelas.
repartiç0es. só devendo -prestar as informações que forem autorizadas pelos respectivos chefes, incorrendo em pena de responsabili·-·
dade aquele que faltar ao dever do segredo profissional.
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Art .. 64. R vedado o uso ou porte de qualquer objeto ou Sl1bstàncias que possam trazer perigo aos estabelecimentos, laboratórios, repart.Içõe~ do S. M. B. E., conforme for estipulado nos respectivos regimentos internos e, nos casos omissos, a critério da Direção Geral.
Art. 65. Em princípio, as horas cte entrada e saida do trabalho devem ser ·as mesmas de tod,o o pess-oal de um mesmo estabe"l€cimento ou repartição do S. M. B. E.
Art. 66. A execução dos trabalhos de natureza sigilosa é atribuição do pe:~~oal militar, para tal qualificado.
CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 67. Enquanto não ·houver oficiais técnicos em número
suficiente JJU!'a o exercício das funçõe8 previstas neste r~gula
mento, os cargos que lhes são priYativos. poderão ser exercidos por
oficiais do Q. S. G. das Armas com habilitações reconhecidas.
Art. f.5~. Continuará, pi'ovisorin.men.te, em vigor, o atual <:J:Uadro
~e pessoal da D. M. B.
Rio de Janeiro (D. F.), em 18-1-941. Minisiro da Guerra.

])ut:-a.,

General Ew•ico G.

Th~.

PESSO<I,L DA, D ..

B.

Oficiais

1)

l. "S.':'! 1-,.--.--!-~~~~-1-~-1-~~~•
Q.T.

(tl

Q.S.P.

Q.E.M

Q. Int .

."

;;

DISCRIMINAÇÃO

~

"•
"•

o

"oo

~

b

"•"

o " •
·;;" ·;;. .§ o~
• w.

•

:.

8

Diretor ............... · ..
Ajudante de ordens ..... ,.
Gabinete:
Chefe •... , ..... , ........ .
1." Divisão:
Chefe .• , , , . , , ....... , .. , .
1." Secção .. , . , , , ....... .
2." Secç!io ...........••.•
2." Divisão:
Chefe ............•••....•..
1." Secção ... , ..... , , , .. ,
2. 11 Secção ......•........
3. 4 Secçã0 ...... , ••••.. , .
3." Divisão:
Chefe .•..................
t,a Secção .. , ... , , , , , , .,..
2, 11 Secção ......•.•...••.
3. 11 Secção ... , ....... , .. .
4." Divisão:
Chefe . , .•••.............-.
1. 11 Secção , , , , .......... .
2." Secção , , .... , , ...... ,
Serviço de Eng;enha·
ria:
Chefe •...•..•....•.......
A::'.juntos •• , , , , , , .. , , ....
Serviço de Intendên·
cia e de Fundos:
Chefe ................... .
Adjuntos , , ... , , , . , ..... .
Te::..oureiro . , , ...... , . , ..
Almoxarife ............. .

"'"

(.)

,. ··· :::I:: :1::: :::I::: ,
.

1...

1

:·.·.I

1
1
1

1 .. -\, ..

- 'i· .·,· .... ·,· ..

Adjuntos ....... , , ...... .

.

o
-~

o

~

::I::: :::I::: .·'I·. i
. .. ···I··· ...

1

5

3

1
3
3

2 .•.

2 ...

·· ·· ··f··./.··
··.1. · ··.·I ···I1· · · ···I···
···I···
1

2

.....· · •i·I

'i · 2 1· · ·
'i 'i·..

2 ...

. .I , .. ·I'· 'I·..
I......
,. ..
.. . .. .

. ··I·..

1

1

1
3
3

· · ·f· ··

4

. ...•.

..·I'

1

...

1

,

:::/::: :::,:::1::: :::f ~ ! ···f···f··y· ···I !

::)/·J f:

I

·:·:·: :::

:r}:]::

::I "':i·;j:: ::]: :
. . i.. . .

::t: : :

.\..·I

..... I 11

1

:::1::: :::I:: :I::: ::: :::

:. : ::·I:.:

I :

::I :
1
2
1
1

~ .~

···I·· ·I··· ···I··· ···I···
···I··· ···I···
1 1 3 1 7 1 15 1 1 1 1 1 4 1-;si"-~ 1 1 2 1

1
2 1 57

OBSERVAÇÕES
1. O chefe do Gabinete pode rã ser coronel do Q. T ,- E.
2. Os chefes das 3."' e 4. 4 Divisões e do Laboratório 'l'ecnológico poderão
ser tenentes·coronéis ou coronéis.
3. Um dos adjuntos da 3." Secção da 3." Divisã.o será capitão de tn·
fantaria.
4. Os adjuntos do S. E. poderão ser majores ou capitães.

2) P1·aças e civis
Em número e das classes convenientes e necessárias ao serviço.
NOTA - O quadro acima entrará em vigor sucessivamenle a
juizo do Ministro da Guerra.
1

1
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DEC\\~.T(J

~·??8 .·:-c D~

29

DE. JANEmp DE

1941

Fa.z públic'a q, rat'i{icaçtw, por parte do Governo da Confederação

S1.âça, da ConvençãO relativa ao emprego dxis rn.u·lheres nos t1'abalhos sub"te1'r.âneoi n.as .minas· de 'todas as categorias fii'marla
em Genebra, a !8 de julho de 1935.
'

.o Presidente da República faz l)ública a ratificação por parte
do Governo dt\ eonfe"Çler~y~q $\):iça, da Convenção relativa ao empregó _das mulb,ere$ ·D:·ÜS, ·t:raJ;l~l~os_ subterrâneüs :r;Ias minas de_ todas
as categorias, fir-ro.a,da em Geilebra, a 18 de julho de 1935, conforme
comunioaçãO. fei'ta ao l\iln.istéhO' ·das Relações Exteriore-s pelo -Seéretário Geral da· Liga das Naçõês, por nota -de 12 de junho de 1940.,
Çvja tradução -ofi?ial ~c~m.v,~n_ha o_ presente decreto.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
e 53.0 da Rep1iblica.

1941~

120.0 .da Independencia

G~TULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

T1·adtu;ão oficial
Liga das Nações.
C. L. 74. 1940. V.

Genebra, em 12 de j\lnllo de 1940.

Senhor

Min~stro,

rrenho . a honra de levar ao conhec-imento CÍe Vossa Exc-elên"cia
que o Cçmselheiro ·feder9.1, C~efe do Departamento ~político federal
suíço; me trarismjtiu ·a ratificação formal pelo Co:rtselheiro federal suíço
da Convenção relativa ao emprego das mulhere-s nos trabalho:; subterrâneos de todas as categorias, adotada pela Conferência InternaciOnal do Trabalho erri sua -décima nona sessão. (Genebra, '1-25
de junho de 1935) . ·
Tenho ig-ualment~ .Çl honra de informar Vossa Excelência que
\3$t~ ratificação foi reg'ista~a· pelo Secretariado em 23 ·de maio de
1940.
O texL"O da ratificação fui transmitido à Repartição- Internac.ional
do Trabalho afim de ser' publicado no "Boletim Oficial".
A pres~nte nptithmcão é ~·eita de acordo -c-om o artigo 6 da
Çonvenção s~pr!),mencio.--q·ª·q~.
Queira aceitar, Sen:P.or Ministro, os protestos da minha alta
consid~ração.

P~lo Seorr\ário <1~xa1,

O -Gonse·lheiro·
Wooà.

Jur:í~.Uco

i·nterino do Secretariado, H. Mackinso·n

. .i\Q S~nlw~ ~~~~~~W- fl?,s . ~çlaçõ~s Exteriores !Jos Estaqos Urtidos do Brasil, Rip ~~ .Ja11~ir9:, ·
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DECRETO N. 6. 759 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1941

Promulga o Convênio de Intercâmbio Cultural entre o BrasU e ·c.: Bolivia, ·'firmado no Rio ·de Janeiro a 23 de junho de 1939

O Presidente da República:
Te!Ydo sido aprova-do a 24 qe outubro de 1939 e ratificado a 21 de
novembro de 1939 o Convênio de Intercâmbio Cultural ent.re o Brasil
e a Bolivia firmado no Rio de Janeiro, a 23 de junho de -1939; e,
Havendo sido os respectivos instrumentos de ratificaç5c trocados
em La Paz, a 15 de janeiro de 1941:
Decreta que o referido Convênio, apenso por cópia ao presente
decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente C:')mo ne 1e se
contem.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 19/d, 120.0 ·da Independência ,e
53.0 da República.

Oswaldo Aranha.

GETULIO DORNELLES VARGAS
.Pre-sidente da República dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, ·1ue,
entre a República dos Estad-os ~Unidos do Brasil e a República da Bolívia, foi concluido e assinado, pelos respectivos Plenipotenciário~, no
Rio de Janeiro, a 23 de junho de 1939, o Convênio de Intercâmbio
Cultural do teor seguinte:
Convênio de Intercâmbio Cultural Convênio de Intercâmbio Cultural
entre o Brasil e a Bolívia
entre Bolívia y el Brasil

Os Governos das Repúblicas do
Brasil e da Bolívia, com o propósito de- fomentar o intercâmbio
intelectual e científico entre o·:
.ctois paises e de facilitar os estudos de Universitários e profissionais brasileiros e bolivianos em
suas Universidades e Institutos
especializados, resolvem eele"brar
um convênio, destinado a tal fün
e, -com esse objetivo nomeiam
seus Plenipotenciário-s:
Sua excelência o Presidente da
República do Brasil ao Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado
daS Relações E-x t·e ri o r e s do
Brasil;

Los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia y dei Brasil, con el
propósito de. fomentar el intercambio intelectual y cientifico
entre ambos países 1Y de facilitar
los ostudios de universitarios y
profe-ssionales bolivianos y brasilefíos .en sus UniVersidades e Institutos de especialización, acuerdan snscribir un convenio destinado a esc objeto y para tal fin
nombr:an sus Plenipotenciarios:
Sua Excelencia .el Presi·dente de
Bolívia ai Doutor Alberto Ostria
Gntiérrez, Enviado Extraordinaeio y Ministro Plenipotenciário d·:l
Bolivi-a· en ·el Brásil;
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Sua Excelência o Presidente .ela
Bolívia ao Doutor Alberto Ostria
Gutiérrez, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da
Bolívia no Brasil;
.Os quais, depois de exibirem
reciprocamente seus pleno-s pOderes, achados em boa e devida
forma, convieram .no seguinte:
AR'l'IGO !PRIMEIRO

Os Governos do Brasil e -da
Bolívia darão todo o. apoio oHcial
ao intercâmbio intelectual entre
brasileiros e bolivianos, facilitando, para esse fim, com carater
geral, as viagens de professores
·das Universidade-s e membros de
instituições científicas, literárias
e artísticas, afim de que realizem
conferências sobre suas respectivas especialidades.
ARTIGO

I!

Su Excelencia el Presidente de
la República dei Brasil a! Dootor
Oswaldo Aranha,· Mini-stro de Estado de Relaciones Exteriores del
Brasil~

Los cuales, después de exhibir
reciprocamente sus plenos poderes, llallados en buena · y debida
forma, acuerdan lo siguiente:
ARTiCULO

PRIMEIRO

Los Gobiernos de Bolívia y dei
Bra-sil prestarán su apoyo oficial
al intercâmbio intelectual entre
bolivianos y brasilefios, propi-ciando a ese objeto, -con carácter
general, los viajes de 'profesores
de las Universidades y miembros
de instituciones científicas, .Jiterarias o artísticas, a fin de que
dicten conferencia-s -sobre sus
respectivas especialidades.
ARTÍCULO

li

No mesmo intuito, os Governo-s
Dentro dei mismo pensamient:lo Brasil e da Bolívia favorece- to, los Gobiernos de Bolívia y dei
rão a fnnd~ação, na respectiva ca- Brasil propiciarán la fundación,
pital de cada país, de um orgão . en la respectiva capital de cada
permanente que centralize 6 in- país, de órganos permanentes que
tercâmbio intelectual entre as centralicen el inter-cambio inteduas nações e facilite informa- lectual entre ambas ·naciones y
-ções, .programas, etc·, aos estudio- falici ten informaciones, progr·asos brasileiros e bolivianos que .mas, -etc., a los estudiosos bolise proponham viajar entre uma vianos o brasilefi-os que se proe outra Repúbli-ca ou .que desejam pongan viajar a una u otra Re·estud::~r seu desenvolvimento culpública o que deseen conecer su
evolución cultural.
tural.
ARTIGO li!

Os Governos do Brasil e da BnHvia farão consignar nos respectivos orçamentos nacionais, a
partir do próximo ano de 1940
verba<S especiais para manutenção
e pagamento de bolsas escolares,
em favor de estudantes e profissionais brasileiros e bolivianos,
que fm~em enviados de um a outro país com o fim de espeüiali. zar ou aperfeiçoar seus estudo-s,
na seguinte foQrma:
Cada uma das Partos contratantes c.ori-cederá, anualmente, dez
bolsas escolares para estudantes
ou profissionais da outra Parte,
sendO einco em estabelecimento-s

ARTÍCULO li!

Los Gobiernos de Bolívia y dei
Brasil obtendrán la ·consignación
en sus respectivos. presupuesto-s
nacionales, desde el próxim-o afio
de 1940, de partidas espe-ciales
-destinadas al sostenimiento y
pago de becas en favor de estudiantes y profe-sionales brasilefí.os
y bolivin.nos que viajen a uno u
otro país con objeto de especializarse o perfeccionar sus estudios en la siguiente forma:
Cada una de las Partes contratantes concederá,
anualmente,
diez bevas para estudiantes o
profesionales de ·la outra Parte,
correspondiendo cinco a estable-
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de ensino universitário e cinco
em escolas ou institutos ~grí-

colas.

·

No ano. em que não houver
candidatos brasileiros à matrícula
nos estabelecimentos de ·ensino
suPerior e agrícola boliviãnos,

·:;;erá enviada à Bolívia uma missão de 'professores brasileiros que
realízarão naqueles estabelecimentos cursos de conferências,
de acordo- com um programa previamente traçado e aprovadà pelo
Governo brasileiro.
Em iguais circunstâncias, o Governo boliviano tomará providência-s para enviar uma missão de
professores bolivianos ao Brasil
com ·o mesmo objetiyo.
ARTIGO IV
As despesas de viagem dos
profíssionais ou estudantes serão
pagas pelo respectivo-s governos.

lj:Xj.i]QU~IVQ

-cimientos de ensefí.anza universita:ria y cinco a escliela-s o lristitu tos agrícolas.
E-1 afio en que no hubiera candidatos brasilefios .para matri-:cularse en los establecimientos
bolivianos de enseííanza superior·
o agrícol~, se enviará a Bolívia
una misión de prof~sores brasilefios que realizarán en aquelas establecimientos curSos de conferencias, de conformidad a un programa previamente trazado y
aprobado por el GobiePno bra-silefio.
En iguales circunstancias, el
Gobierno boliviano tomará providências para enviar una rnision
de profesoi'es bolivianos al Brasil
com el mismo objeto.
AR'rícuLO IV

Los gastos qUe demande exclusivamente en viaje ele los profesionales o estudiante'S -de uno u otro
país ser'án pagados por sus respectivos gobiernos.

ARTIGO V

ARTÍCULO

v

Este Convênio será ratificado
dentro do mais breve prazo pos..:.
Sivel :e suas ·ratifi:ca·ções -serão
trocadas em La- Paz.

Este convenio será ratificado a
la brevedad posible y las ratifiCE!ciones s8rán --cambiadas e ri- La.
Paz.

ARTIGO VI

ARTÍCULO VI

O presente conyêniCJ entrará em
vigor logo que seja aprovado e
ratificado pelos Governos das Altas Partes Contratantes e continuará a vigorar indefinidamente
até que alguma delas o denuncie
com um ano de antecedência.

El presente convenio comenzará a regir inmediatamente que
sea aprobado y ratificado por los
Go-biernos de las Altas Parte-s
Contratantes y no cesará en sus
efectos sino cuando alguma de
elas lo denunc-ie con un afío de
antecipaeión.
En fé de lo cual firman y selan
por duplicada el presente convenio en los idiomas espafí.ol y português, en Rio .cte Janeiro, D. F., a
los veinte y tres dia'S del mes de
junio de mil novecientos treinta e
nueve.

En1 fé do -que, assinam e selam

em duplicata o presente convê-

nio, nas linguas portuguesa e espanhola, no Rio de JaneLro, D. F.,
aos vinte e três dias do mês de
junho de mil novecentos e trinta
e nove.
(L.

s.)

OSWALDO ARANHA.

(L. S.) A. ÜSTRIA GUTIÉRREZ.
~, hay~ndo o Governo do B:r[!sil aprovaQq 9 mesmo Convênio, no~
termos ·acima transcritos, pela pres~nte o çlou l)Or firme e v~lio~.o

para produzir os seu$ devidos efeitos, promet~ndo que será cumprido
inviolavelmente.
Em fir"meza do que, mandei pa~sar esta Carta, que assino e é selada com a. selo das armas da Repúbli-ca e ·subscrita pelo Ministro de
EStado das Relações Exteriores.
Dada no 1Palácio .da Presidência, no Hio de Janeiro. aos vinte e
um dias do mês >ct·e novembro de mil novecentos e trinta ·e nove, 11s.o
da Independência e 51.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Os1.valdo Aranha.

DECRETO, N. 6. 760 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1941

Retifica o dec1'eto n. 6.41.~:4, de 31 de outubro de 1940, que auto1·iza
a Çompa_nhia Cimento Po.rtland ltaú a funcionar como empresa
d.e mineração.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e
Consit.lérundo ter saído com inéorreções o art. 1.0 do decreto nú-mero 6 .444, de 31 de outubro de 1940, que autorizou a Companhia
Cimento Portland Itaú a funcionar como empresa de min~ração,
decreta:
Art. 1.0 FICa alterado o art. 1.0 do decreto n. 6.1.~:44, de 31 de
outubro de 194.0 que· passará a ter a seguinte redação: - E' concedida à Companhia Cimento Portland Itaú, com sede em Itaú, município e comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, autorização para
funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que dispõ~
o art. 6. 0 ~ 1. 0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficançlo a mesma sociedade obr"igada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em· vigor ou que vierem .a
vigorar sonre o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 19H, 120.0 da Independência e
153.0 da República.
G~ULip

vARGAS.

Fe1'nando Çostª.
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DECRETO N. 6.761-

DE

29

DE JANEIRO DE

1941

Outorga concessão à "Companhia For..ça e Luz do lnhapim", para le ..
galizar o aproveitamento hidto-elétrf,co que explora no Rio Cm•a-

tinga, comarca do mesmo nome, distrito e municipio de Inhapim,
no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confBre
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista as disp_osições do
Código de Águas (decr-eto n. 24.543, de 10 de julho de 1934) e do de-creto-lei n. 852, de 11 de novembro dB 1938, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada concessão à "Companhia Força e Luz de
Inhapim", sociedade anônima com sede na cidade de lnhapim, para
legalizar o aproveitamento hidro.:.elétrico que explora no Rio Caratinga, comarca do mesmo nome, no loCal denominado Fazenda da Harmonia, distrito e município de Inhapim, no Estado de Minas Gerais,
com a potência de 220,5 kw (duzentos e vinte e meio), resultante do
desnivel de 9 metros e da vasão de 2. 500 litros por segundo.
Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à produção, tran'3missão, transformação e distribuição de energia elé1trica para serviços
públicos, serviços de utilidade pública e comércio de energia na sede
do distrito de Inhapim e no povoado de S. Domingos de Ubá, no município d-e Inhapim, _comarca de Caratinga, Estado de Minas Gera iR.
Art. 2. 0 A concessionária fica obrigada, sob pena de multa de urn
conto de réis (1 :000$0), a:
I), apreseD.tar, dentro do prazo de seis ( 6) meses, contadog da
data da publicação deste decreto, em três (3) vias e em escala razoavel, a planta detalhada das obras hidráulicas e instalações elétricas;
li), registar o presente decretó na Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 de janeiro
de 1935;
111), assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um li)
mês, contado da data da publicação do despacho de aprovação da minuta respectiva, pelo Ministro da Agricultura;
IV), apresentar o -contrato de c:oncessão à Divisão de Ãguas, para
fins do regísto de que tfata o referido decreto n. 13, dentro dos sessenta (60) dias seguintes ao do seu registo no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer das obrigações
acima, dentro do prazo estipulado, acarretará a imposição da mu!ta a
que este artigo se refere, sem prejuízo de multa idêntica para cmla
período de trinta (30) dias subsequentes, até que a concessionári~ ctê
int-egral cumprirriento ao que aquí lhe fica exigido.
,
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produç.ão Mineral, e sulJmetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. /1. 0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato, na Div:são
de Águas.
Art. 5. 0 O capital a remunerar. será o efetivamente invertido na
propriedade e instalações da concessionária, existentes em servú;o,
desde que em função da s11a indúS'tria e concorrendo, de forma perm'lnente, para .a produção, transmissão, transformação e distribuição da
energia elétrica, deduzido da depreciação que for apurada para ditas
{n·opriedades e instalações.
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Art. 6.0 As tabelas de preç.o da energia serão fixadas pela Divisão de Agua~, no momento opo·rtuno, e trienalmente revi-stas de
acm>:::lo ·cO-ln o disposto no art. 180 do Código de Águas, sendo qlie a
justa remuneraç.ão do capital será fixada no contrato disciplinar rla
presente concessão.
'
·~
Art. 7.0 Para a manutenÇão da integridade do capital a que se
refere o art. 5.0 do presente decreto, será criado um fundo de reserva,
que proverá as renovaç.ões determinadas pela depreciação ou impostas
por acidentes.
Párág1:afo único. A constituição desse fundo, que se denominará
"fundo de estabilização", será realizada por quotas especiais, que in ...
cidirão sob1'e as tarifas, sob forma de percentagem. Essas quotas ::;erão
determinadas tendo-se em vista a duração média do material a cuja
renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas,
trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 8.° Findo o prazo da concessão, ao Governo do Estado de
Minas Gerais reverterão a propriedade e instalações da concessionária.
que, na ocasião, existirem em serviço, em função exclusiva e permanente da produção, transmissão, transformação e distribuição da energia elétrica, ·referentes ao aproveitamento que por este decreta é legalizado, ~mediante indenizaç.ão do custo histórico ded!uzi.do da depreciaçãO e amortização existell'tes, de conformidade com o estipulado no
art. 1·65 do Código de Aguas.

Art. g_o Se o Governo do Estado de Minas Gerais não fizer uso do
direito ·que lhe concede o artigo precedente, a concessionária poderá
requerer, ao Governo Federal, na forma que for estipulada no contrato d~ presente concessão, a renovação da mesma.
Art. 10. A conc'essionária gozará, desde a data do registo de que
trata o art. 4 .0 , enquanto vigorÇtr esta concessão, dos favores ron:;;"7
tantes do Código de Aguas e das leis ·especiais sobre a matéria.
Art. 11 . Revogaill-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 762 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

Concede à "Mineração Sanga Negra Limitada", autorização para
funcionar cOmo empr(j_sa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, .letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n.· 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), <;lecreta:
Art. 1.0 É concedida à "Mineração Sanga Negra Limitada", so-

ciedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede no Estado de São Paulo, autorização para funcionar como empresa de
mineração de acordo eom o que dispõe o art. ·6.0 , § 1. 0 do decreto-lei
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n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a
n1esma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e re~u
lanientoS em vigor ou que vierer:ó. a vigorar sobre o objetQ da refe...:.
r ida.- autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

bECRETO N. 6. 763 -

DE

30

DE JANEIRO D.E

1941

Autoriza. o cidadão brasilei?·o Francisco José de_Menezes Júnior a pesqUisar cristal de 1•ocha no Municipió de BOcaiuva, do Estado de
Minas Ger.ais .
. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7.4, letra a, da .Constituição, .e nos térmos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art .. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco José de
Mep_eZes. Júnior a pesquisar. cristal de rcicha numa área de duzentos e
vinte (220) hectares, situada na fazenda do Oapão, distrito de Olhos
Dágua, do MunicípiO de Bocaiuva, do Estado de Mina>S Gerais e delimitada por uma linha poligonal fechada que começa no ponto de confluência dos córregoJ Lajes e Capão das Lajes e cujos lados teem os
seguintes ·comprimen1tos e rUmos magnéticos: trezentós ·e quinze {315)
metros e sessenta e sete graus nordeste (67°NE); quinhentos e cinCo
(505) metros norte (N.); quatrocentos (400) metros e quarenta e
oiLo graus nordeste _(480NE); quatrocentos e cinquenta (450) metros
e dezenove grálls e t.rinLa minutos nordeste (19030'NE); quatrocenlos
e oitenta (!180) metrOs e trinta e sete gTaus e trinta minutos noroeste
(37°30'NW); quinhentos e dez (510) metros e dezoito graus noroeste
{18°NW); mil duzentos e setenta (L270) metros e setenta e seis graus
nordeste (76°NE); mil duzentos e setenta; e cinco (1.275) metros 6
sessenta e sete graus sudeste (6_7°·3E); quatrocentos e vinte (420) matros e setenta e oito gTall~ nordeste (78°NE); e o córreg"o das Laj~s
até o poll'to cte· partida. Esta autorizacão é outorgada mediante .as con<lições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, JU, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O cànc·essionário da . autorizp.cão poderá. utilizar-se do
pY.oduto da pesquiSa .para fins de estUdá sobre o minérío e custeio ·dos
trahalhos.
·
Art . .3. 0 Está autorhação Será declarada ·caduca ou nula,. pa forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
fuotiv·os pr'evistos noS númerOs I e 11 do bi1tado ai''t. 24 e no. art. 25
<lo mesmo Código.
:0
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às Servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 3·9 e 40 dó
dtado Código.
Art. 5.0 O concessionário ·~a autorização será fiscalizado .Pelo ··DeP-artam~nto ~acionai ~a Produção !\{i_neral _e gozará do~ f9;voreS discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizaç.ão de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de dois contos e duzentos _mil réis (2 :200$0) e será transcrito no livro próprio da DiVisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agribultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposiç.ões em contrárió.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
lí3.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.764-

DE

30

DE JANEIRO DE

1911

Au·to1'iza. o cidadão brasileiro Alberto Pe?'eira Pf}.nto a pesquisar glllen,a, barita e associados no mun-icípio de També, Estado de Pe1'na·átbuco.
O Presidente d:i República? usando da atribuição que_ lhe. collf·ere o. art. 7 4, létra a, da Constituição e n"üs termos do decreto-lei
n; 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriZàdo o cidadão brasileiro Alberto Pereira
Pinto a pesquisar galena, barita e as;:;-oci.ados em terrenos_ de proprie(faàe de Faustino Gouveia, Paulino Borba. e José BaptisLa, nos imo;,.
véls .denominados Engenho Paraiso, Engenho Pará e Fazenda Vilão,
P"lulli_c~pio_ .de També do Estado de Pernambuco, numa área de qui.:.
nhentos (500) hectares delimitada por um retângulo tendo um vér_lic,~ a... mil e; cem (1.100) metros, n.o .rumo_ magnético quarentn. e
~rês graus e trinta minutos sudeste. (43°30' SE), do ponto em que a
d_iytsa: da ]fazel).da, Vilão ·e. Engenho P_ará encontra a do Engenho
ilaràiSo e cujos lados teem os. seguintes c_omprimentos .e rumos
:rpagnéticos: - dois mil e quinh~ntos (2.,500) metros e vinte graus
nordéste (~0° NE) ; dois mü (2. 000) metros e sententa graus noroes,te (70° NW) . ...,- Esta autorizaçã:o é outorgada mediante as
co~dtções do a_rt. 16 do Código Qe. Minas e seus. números I, II, III,_ IVo
yrr, I)Ç e outras do citado Código não expressamente mencionadas
ne~te decreto.
Art. 2. 0 O -concesSiónái'ib ·da autoriza·ção poderá UtiliZar-se do
produto da pesquü;a para fins de estudo ·sobre 'ó ffiinério e custeio
dos trabalhos.
:Art. 3. 0 Esta autorizaç.~o S"ei'á de'ólar·ada 'càduca 'óu nu'Ia, ha
forfua d~ § L 0 do. art. 24 e do arL 26 do Código ·de Minas, se oco\·re•
i'epi ós motivos previstos noS números I e IJ do citado art. 24 e no
á'rt. 25 do mesmo Código.
. AY.L 4,ô As- j)'t-opiü~dâ:des viZinha's éstã·o .s"t.ij.8itas às s,ervidÕ'éS d~
·s:oLo. ié sUbsOlo p·arà o-S fins ·era pesqufsàt na f.orina doS ·arts. 39 _€ 4'0
do 'citàdo Código.
,.
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Art. 5.0 O concessionáriO da autorizacão será fiscá1izado pelO
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. __71 do mesmo Código, na forma deste artigo~
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos
de réis (5 :ü00$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento -da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.a da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 765 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

Autm•iza o cidadão brasileiro Êdmundo de Castro Lopes a pesquisar
manganês e associados no niunicípio de Diamantina, 'Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Co"fere o art. 74, letra r1,, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Edmundo de Castro Lopes a pesquisar manganês e associados em quatro áreas , isoladas no total de vinte hectares (20 Ha.) na Fazenda do Riacho Fuudo, distrito de Conselheiro Mata, município de Diamantina, Estado
de Minas Gerais, asim discriminada: - A primeira área de seis
hectares (6 Ha.), denominada "Capão Redondo", é delimitada por
um retângulo que tem um vértice situado a novecentos e oitenta
metros (980 m.) rumo quarenta e oito graus nordéste (480 NE) do
canto nordéste do rancho do Cadete, cujos l:;tdos convergentes teem
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos metros (200 m.) sessenta e cinco graus noroéste (65° NW), trezentos
metros (300 m.) vinte e cinco graus nordeste (25Q NE). A segunda
área, de seis hectares (6 Ha.-), denominada ''Cadete n. 1 ", e delimi..,
ta.da por um retânguio que têm um vértice situado a trezentos e
vinte cinco metros (32'5 :m.) rumo cinquenta ,e dOiiS grm,.I<s.-nordeste
(52° NE). do canto nordeste do rancho do .Cadete, cujos lados convergentes teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos metros (300 m.) trinta e sete graus e trinta minutos
noroeste (37°30' NW), duzentos metros (200 m.) cinquenta e dois
graus e trinta minutos nordeste (52°30' NE). A terceira área, de
quatro hectares {4 Ha.), denominada "Cadete n. 2", é delimitada porum- quadrado que tem um vértice situado a seiscentos · metros
(.60() m.) rumo setenta e dois graus sudeste (72°SE) do canto sudeste do rancho do Cadete, cujos lados teem duzentos metros
(200 m.) de comprimento rumos dezoito graus nordeste (18° NE) e
setenta ·e dois graus sudeste (72°SE.) . A quarta área, de quatru
hectares (4 Ha.), denominada "Sesmaria", é delimitada por um quadrado que tem um vértice situado a mil e cinquenta e cinco metros
(i. 055 m.) rumo setenta e sete graus e trinta minutos sudést<>
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(77°3G'SE), do canto sudeste do rancho do Cadete cujos lados teem
duzentos metros (200 m.) de comprimento rumos sessenta e oito
graus nordeste (68° NE) e vinte e dois grwus sudoote (22oSE). _
Esta autorização é outorgada mediante as condições do ,art. 1-6 do Código de Minas e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste :decreto.
Art. 2.0 O ·concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem .os motivos previstos nos números I e Il do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe5 de
solo e subsolo ipar-a os fins da pesquisa, na forma dos a.rt&. 39 e liO
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depal'tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do ní.esmo Código,.· ha forma deste artigo.
. Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vja
autênti-ca deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos mil
réiS (200$.0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do ;Ministério da Agrümltura.
Art. 7.0 Revogam -':Se as disposições ~ cori.trário.

Rio de Janeiro, 30 de· janeiro de 194.1, 120. 0 da Independência e
ó3.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.766-

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza a Emptesa de Mineração S. A. Fábrica Votorantim a pesquisar calcáreo no imovel "São José", situado ·na "Praia da
Conceição", municipio de Paulista, Estado de Pe1'nambnco.
O Presidente da República, usando, da atribuição que lhe confere o art. 7"-, letra a, da Constituição e nos termos do de-creto-lei
n 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizada a Empresa de Mineração, S. A. Fábrica Vot.ora:ntim. com sede na Capital do Estado de São Paulo, a
Pesquisar caJcáreo em terras de sua propriedade, situadas no" imovel "São José", na "Praia da Conceição", freguesia de !VIamanguape,
município de Paulista, Estado de Pernambuco, numa área de cento
e nove hectri.res ·e seis ares (109,6 Ha) delimitada pelas seguintes
diYisas e confrontações: partindo do marco R, situado à marge;rn
direHa do Rio São José, na confluência com o Rio Jaguaribc, rumo oitenta c seis graus e trinta minutos nordeste (86°30' NE) e dois mil
Col. de ·Leis - Vol. !I
10

1!.6

ATOS DO POD!!.'R EXECUTIVO

cento·e dez (2.110) metros, atinge-se o marco Bem um ponto do Rio São
José, divisa com o imovel "Maruim", deste marco sobe-se pele referido rio até o ponto de partida, fechando-se o perímetro (todos os
rumos referentes ao meridiano magnético, conforme planta arqqivada no Departamento Nacional da Produção Mineral}. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente méncionadas neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o JtJsLa autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 c do art. 26 do Código ·de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo
211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-soro para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autoriZação será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste ar,..
tigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto .e cem
mil réis (1 :100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República. ·~
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

--.DECRETO N. 6. 767 -

DE

30

DE J ANE!RO DE

1941

Suprime ttrn (){Xf'(JO na classe A da ca1·reú•a ea:tinta de Esta.cionát~io,
do Quad1·o trnico do Ministério da Agricnlhtra
O. Presidente da República resolve suprimir, por se achar vago
em virtude da exoneração de l\{aria Abreu, um ( 1) cargo na classe A'
da carreira, extinta, de Estacionário, do Quadro único do. MinistériO
da Agricultura, conforme dispõem as tabelas anexas ao decfeto-lei
n. 982, de 23 de dezembro de 1938.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941; 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6. 768 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

Supr,iine u..m cargo na ~classe A da carreü·a extint-a de Estacionário do Quadro único do Ministé1·io da Agriêultura
O Presidente da República, resolve suprimir, por se achar vago
em virtude da exoneração de Noemi 'favares Ramalho, um {1} carg~
da .classe A, da carreira, .extinta, de Estacionário, do Quadro único do
Ministério da Agricultura, conforme dispõem as tabelas anexas ~to
decreto-lei n. 982, de 23 de dezembro de 1938.
llio de Janeiro, 30 de janeiro de 1'91!1, 120.0 ·da Independência e
53.o da República.
GinULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.769-

DE

30

DE JANEIRO D"

1941

Extúlf]1.U: um cargo excedente na classe P da carreira· de DatUógra(o do Quad1·o único do Ministério. da Agricultura
O Presid~nte da República resolve. declarar extinto, por se achar
vago, 'em virtude da derhissão de Maria Antonieta Pimentel de Mesquita, um (1) ca-rgo excedente da classe F, da carreira de Dqtilógrafo,
do Quadro .único do Ministério da Agricultura, aproveitando-se o saldo
apurado, dentro da verba· global do respect.ivo OI\}amento, para preenchimento .de cargos vagos na rr.esma carreira, conforme dispõeni as
tabelas anexas ao decreto n. 1.910, de 23 de agosto de 1937.
Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRE'l'O N. 6.770-

SttP1'"ime

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

cargo na classe A da can·eira extinta de Estaciond·l~io,
do Q.uad1·o único do Minis'térto da Agricultura

'arn

O Presidente da República resolve suprirr.ir, por se· achar vago,
em virtude da exoneração de José da Silva Cascais, um (1) cargo da
classe A da carreira de Estacionário do Quadro único do Ministério da
Agricultura, conforme dispõem as tabelas anexas ao _decreto-lei número 982, de 23 de dezembro de 1938.
Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.0 da Rep(iblica.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

148

ATOS DO PODER E,XECU'fiVO

DECRETO N. 6. 771

-DE

30

DE JANE!Ho DE

1941

Sttpr·ime cw·go extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 7lr, letra

a da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica suprimido, de acordo com o art. 4.0 do decretolei- n. 2.412, de 16 de julho de 1940, por se achar vago, em virtude da
nomeação para outro cargo do respectivo titular, Agripino Gomes
Veado, o cargo de Diretor do Pretória, padrão L, do Quadro Vl do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETUJ..IQ VARGAS.

F. Negrão de Lima.
DECRETO

~.

6. 772 -

DE

30

1941

DE ,JANEIRO DE

Exlinaue 1 cargo excedente da classe B, da carreú·a de Servente, do
Quadro VII, do Ministério da Educação e Saude
O Presidente da República, usando, da atribuição que lhe é conferida, pel.o art. 74, letra a, da Constituicão:
Resolve declarar extinto i carg·o excedente da classe B, da cat·reirit de Servente, do Quadro VII, do Ministér.io da Educacão e Saude, v:;tg~o em virtude da -promoção de Pedro Francelino, aproveitando-sé o saldo apurado .dentro da verba global do respectivo orçamento, para .preenchimento de cargos. vagos na referida carreira do
mesmo Qua,dro, conforme dispõem as tabelas anexa-s à lei n. 28"-1,
de 28 ·de -outubro de 1936, com as modificacões determinadas pela
lei n. 378 e· atos posteriores.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de "1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO Y ARGAS,

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 6.773-

DE

30

DE JANEIRO DE

1941

Suprime 3 cargos extintos do Quadro I, do Ministé1>io da Educação
e Saude

O Presidente da República, usando da atl'ibuicão que lhe é conferida, pelo art. 7 4. letra a, da Constituição-:.
Resolve suprimir 3 · cargos extintOs, da classe A, da cal'reira ·de
Lavador, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude. que se
acham·: vagos em virtude ·do falecimento de Esperança de Souza e
Januar1a dos Santos e da aposenl.adoria de Lina de Oliveira.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência ~
õJ.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N .. 6.774 -

DE

$0 DE

'JANEIRO

DE '1941

Suprime 2 cardos exUnlos do Quadro I, do Ministério da Educação
e Saude

O Presir)ente da República, usando da atribuição que lhe é ·conferida, pelo art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir 2 cargos extintos, da classe C, da carreira de
Trabalhador, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, que
se a-cham vagos em virtude da aposentadoria de Manoel Santiago
e do falecimento de Severino de Abreu Lima.
Rio de Jaheiro, 30 de janeiro de 19t11, 120.0 da Independência e
5B.O da Hepública.
GETULIO VARGAS.

Gustav'o Capanema.

DECRETO N. 6. 775 -

DE

30

DE JANEIRO DE

19/d

Extingue 2 cargos excedentes da classe K, da carreira de Técnico de
Educação, elo Quadro I, do Ministé?·io da Educação e Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é
conferida pelo artigo 74, letra a, da Constituiçã"o:
Resolve declarar extintos 2 cargoS excedentes da classe K, da
carreira de Técnico de Educação, do Quadro I, do· Ministério da
EdUcaçfto e Saude, vagos em virtude da promoç.ão de Thiers Martins
Moreira e Mari·a Lúcia de Andrade Magalhães, aproveitando-se o
saldo apurado dentro da verba global do respectivo 01~çamento, para
"preenchimento de cargos rJgos na referida carreira do mesmo
quadro, eonformé dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de 28
de outubro de 1936, com as modificações determinadas pela lei
n. 378 e atos posteriores.
Rio J.e Janeiro, 30 de janeiro de 19t.d, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VAnGAB.

(;ustavo Capanerna.

DECRETO 1\. 6. 776 -

DE

30 DE

JA:'fEIBO DE

194.1

Ex·tingue 3 cargo8 excedentes da classe C, da carreira de Servente;
do Quud1·o I, do .71,-Jinistério da Educação e Saude
O Presidente da República, usando da atribuicão
conferida pelo artigo 71, letra a, da Constituioão:

que~

lhe é

Resolve declarar extintos 3 cargos excedentes, da classe C, da
carreira .de Servente, do Quadro I, do Ministério da Educaoão e
Saude, vag-os. em virtude do falecimento de Fernando Japponi, da
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aposentadoria de Manoel Francisco 'rrevas e da promoção de Oswaldo Meurer dos Santos, aproveitando-se o saldo apur~do dentro
da verba global do respectivo orçnmento, para preenchimento .de
cargos vagos em outras carreiras do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 28ft, de 28 de outubro de 1936, com
as mcdificações determinadas pela lei n. 378, e atos posteriores.
Rjo de Janeiro, 30 de janeiro de 1941. ·120.0 da
e 53.o d:::~. República.

Indep~ndência

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. G. 777 -

DE

30

DE J ANE!RO DE

i 9/d

Ext-ingue 1 ca1·go excedente da classe G, da carreü·a de Almotcarife
do Qtwdro I, do M·inistério da Bdttcação e Scmde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é
conferida pelo artigo 74, letra a, da Constituição:
Resolve deC-larar extinto 1 carg·o excedente da classe G, da carreira de Almoxarif.o, do Quadro I, do Ministério da Educação e
Saude, vago em virtude da aposentadoria de José Ildefonso Alvares
da Cunha, aproveitando-se o saldo apurado dentro da verba global
do respectivo orç.amento, para preenchimento de cargos vagos em
outras carreiras do mesmo · quadro, conforme dispõem as tabe-las
anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, com as· modificações determinadas pela lei n. 378 e atos posteriores.
Rio de Janeiro, 30 r!e janeiro de 19!d, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 778Sup1•üne um. cargo extinto, do

DE

30

Quad?~o

DE JANEIRO DE

19H

I, do Ministério dC'.. Ed·ucação

e Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida pelu art. 74, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir um cargo extinto, da classe D, da carreira de
Bombeiro, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saudê, que se
acha vago em virtude da promoção de Firmino Franciscr. de Santana.
1\io de Janeiro, 30 de janeil'o de 1941, 120.0 da Independên,;ia e
53.o da 1\ep\íblica,
GE'rULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. G. 779 -

DE

30

DE JANEIRO DE

19'>1

Suprime um cargo extinto, do Quadro I, do Ministth·io da Educcu;ão
e Saude

O Presidente da República, usando da atribuic.ão que lhe é conferida, pelo art. 74, letra a, da Constituição,
Resolve ·suprimir um cargo extinto, da classe D, da carreira de
Fogui·sta. do Quadro I, do Ministério da Educaoão e Saude, que se
a-cha vag·o -em virtude da promoção de Antônio .Silva,
Rio de. Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 dá República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6.780-

DE

3·0

DE JANElH.O DE

1941

Exringue um cm·go excedente da classe G, da ca'rre'ira de Fm·macêuticd, ·do Quadro I, do :.llinistéJ>io da Educação e Saude

O Pi•esidente da República, usándo da atribUição que lhe é conferida, ·pelo art. 74, letra a, da Constituição,
.
Resolve declarar extinto um cargo excedente da classe G, da carreira de Farmacêutico, do Quadro I, do Ministério da Educação e
Saude, vago em virtude da promoção de Ernani de Moura Caldas,
aproveitando-se o saldo apurado dentro da verba global do respectivo
orcamento, para preenchimento de cargos vagos em outras carreiras
do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 2.84,
cie 28 de outubro de 1936, coin as. modificações determinadas pela lei
n. 378 e atos posteriores.
!tio de Janeiro. 30 de. janeiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.
G~tstavo

DECRETO N. 6. 781 -

oE

30

DE JA~Emo DE

Capanema.
1-9H

Supr-im.e 1 carao P.Xt"into do Quadro SUJllemeutar (Ill) do Ministério
da Educação e Sauàe

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. é con·ferida pelo artigo 7 4, letra a, da ConstiLui!;ão, resolve suprimir t
eargo de Marinheiro, padrão C, do. Quadro Suplementar (III) do
Ministério da Educação e Saude, que se acha vngo em yirtude da promoção de M-arcos Timóteo dos Anjos.
·
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 19/.d, 120.0 da Independência
e 5:-3. 0 da República.
GE'llJLTO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 6.782-

DE

30

DE JANEIRO DE

i9U

Sup1·lme f cargo exti'i1lto do Quadro I; do Ministério da E'ducaçi'io
e Saude

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é con-'
ferida pelo artigo 7 lj._, letra a, da Constituição, regolve suprimir 1
cargo extinto, da classe H, da carre1ra de Patr·ão, do Quadro 1, do
Ministério da Educação o Saude, que se acha vago em virtude da
aposentadoria de João José Athanazio.
Rio de Janeiro, 30 dt; janeiro de 19/d, 120. 0 ela Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 783

-DE

30

DE JANEiRO DE

1941

Suprime 1 cargo extinto do Quadro I, do· ilNnistério da'Edu.caçiio
e Saude

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 74, -Jet.ru. a, da Cons~iluição, resolve suprimir 1
cargo extinto, da classe E. da carreira de Maquinista, do· Quadro I,
do Ministério da Educação e Saude, que se acha vago em virtude da
promoção de Nelson Gomes da Silvá.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 194'1, 120. 0 . da Independência ,
e 53.0 da .República.
GETULlO VARGAS.

Gustavo Capanmna.

DECRETO N. 6. i8.1 -

DE

30

DE

JANgmo

oE

19!d

A~t.tol·i-za

a Empresa de Mineração S; A. Fábrica Votorantim a pesquism· calcáreo no nl.:unicipio de Iauarassú, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
número 1.985, de 29 de janeiro de· 1940 (Código de Minas}, decreta:
·

Art. 1.° Fica autorizada a Empresa de Mineração S. A. Fábrica
Votorantim, com sede na capital do. Estado de São Paulo, a pesquisar ealcáreo em terras· de sua propriedade, situadas no irnovd "Gon-
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.gassarí", muntciplO de fguarassú, EStado de Pernambuco, numa área
de quatrocentos e s2lent.a e seis hectares e mil novecentos e vinte e
quatro centiares ( 47G,Ha.1. 924), delimitada por um polígono mistilíueo, tendo um de ~eus vértices sobre a denominada "Casa Grande"
(sede da propriedade) ·c cujos lados teem os seguintes· comprirr.:.entos, P.
orientações magnétieas: dois mil e cinquenta (2. 050) melros, vinte e
dois grau~ noroeste (22° N. W.) até o marco doze (12); quatrocentos e trinta ( 430) metros, trinta e oiito graus noroeste (38° N. \V.)
até o marco dezesele ( 17); oitocentos e noventa (890) metros, setenta e sete graus noroeste (77° N. W.) até o marco dezoito (1$);
-quinhentos e noventa (5-90.) metros, vinte nove graus nordéste (29°.N.E.)
até o marco vinte e três (23); setecentos e dez (710) metros, sessenta e nove graus nordeste (69° N. E.) até o marco vinte e cinco
(25); quatrocentos e cinquonta (450) metros, cinquenta e sete gr·aus
sudeste (57° S. E.) até o marco vinte ·e seis (26); quatrocentos e
setenta e cinco (475) metros, cinquenta e oito graus nordeste
(58° N. E.) .até o marco vinte e sete (27) ; duzentos -e vinte e cinco
(225) metros, sessenta e um graus sudeste (61°N. E.) até o marco
vinte e oito (28); quatroc-entos e sessenta e cinco (465) metros,
quarenta e sete graus e trinta minutos sudeste (47°30'30 S. E.) até o
marco vinte c nove (29); quatrocentos e vinte e cinco (425) metros, onze graus sudeste (11° S. E.) até o marco trinta (30); duzento3 e sessenta (260) metros, trinta graus sudeste (30° S. E.) até o
marco trinla e um (31); trezentos (300) metros, quinze graus sudes~e (15° S. E.) até o marco trinta e dois (32); centro e cinco (105)
metros, sessenta -e cinco .graus sudeste (56° E. E.) até o marcO trinta
e três); trezentos e cinquenta (350) metros, dezenove graus sudeste
(19° S. E.) até o marco trinta e quatro (34); novecentos e .-cinqüenta
e cinco (955-) metros, cinquenla ·e sete graus e trinta minutoS ntdeste (57°30' S. E..) .até ·a margem -do rio Farinha subindo por este
até o marco A, situado a cinquenta (50). metros, rumo vinte e dois
graus noroéste (22° N. \V.) do ponto de .partida, sede da propriedade
denominada "Casa Grande", fechando-se o perímetro. Todos os rumos são referido~ ao meridiano magnético, conforme planta arquiYada no Departamento Nacional da Produção Ct'lineral. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 1-6 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX c outras do c.itado Códig-o pão expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A conc-essionária da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fim: de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta aulorizar.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I C II do cilada art. 2-'t.
e no art. 25 do mesmo Código.
·
0
Art. 4. As p!'opriedades vizinhas estão 5ujeitas às servidões
de solo e sub~olo para os fins da p€'SC1Ui:3a. na forma dos artigoS
39 e 40 do citado Código.
··
Art. 5.0 A. concessionár"ia da autorização será fiscalizada P'elo
Drpartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
dü:criminados no art. 71 do mcsrno Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da aulorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste dcercto. pagará de selo a quantia de _quatro contos
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setecentos e setenta mil réis (11 :770$000) e será transcrito no livro
p!'Óprio da Divisão ele Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7. " Revogt~.m-so as disposições em contrário.
Rio de J3nciro, 3.0 de jan('iro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da 1\cpública.
GE'TVLIO VARGAS.

Fe1·na·ndo Costa.

DECRE'ro N. 6. 785 -

DE

so

DE JANEmo nE

19H

1ltttm•iza a Empresa de Mine1·ação S.A. Fáb1·ica Votm·antim a pesq·ni-

sar calcá1'eo no imovel "Gonyassari", m.un,ie·ípio de

l(]ttarassít~

Es(ado de Pernambttco.

O Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe cun.R
fere o art. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do de-creto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19'•0. (Código de Minas}, decreta:
Art. 1. 0 . Fica autorizada, a Empresa de :Mineração, S.A. Fábri-

ca Votorantim, com sede na Capital do Estado de São Paulo, a pesquisar calcárco em tenas de sua propriedade situadas no imovel
"Gongassarí", m1unicípio de Iguarassú, EStado de Pernambuc'o, numa
á.Tea de cento e quarenta (140) hectares delimitada pelas s~guintes
divisas e confrontações: - partindo da chamada "Casa Grande", (se·~
de da propriedade), rumo vinte e dois gr-aus noroeste (22° NW) e
dois mil e cinquenta (2.050) metros atinge O marco número doze (12J
na divisa com o "Engenho Inhamã ", segue-se para a esquerda pelas
divisas do referido ·'Engenho" num comprimento de setecentos e setenta e trés metros e quarenta e Cinco centímetrDs (773,4.5 m.), até
o marco -n. três (3); deste com rumo -oitenta e sete graus noroeste
(87° NW.) e setecentos e setenta c cinco (775) metros de comprimento
até a margem esquerda do Rio "Marin Farinha; seguindo-se por este
a jusantc até encontrar o marco A situado a ciuquenta (50) metrüs
c rtimo vinte e -doi-s ·graus noroeste (22° NIW) do ponto de partidas
(todoo os rumos são referidos ao meridiano magnético, conforme,
planta arquivada no Departamento Nacional da Produção Mineral) .
Esta autoriza<;:.ão é outorgada mediante as condições do arL 16 do
Código de :Minas c seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não e::j:prcssamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 • A concessionária da autoriz-ação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0. Esta antorização será declarada caduca ou nula, na for·-

ma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrel'em
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4. 0 • As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões dn
solo e sub-sólo para os fins da- pesqUisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5. 0 • A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores di~
eriminados no art. '71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará, de selo a quantia de um conto e quatrocentos mil róis ( 1: 4.00$0) _e será transcrito no li-vro próprio dn
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultüra.
Art. 7.0. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e

53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 786 -

DE

30

DE J"ANEIRO DE 19H

Aut-oriza. a Emp1'esa de Mineração S. A. Fábrica Votoravtim a pe.'l··
qu-ism· calcár-eo, no munic'ipio de Paulista., Estado de Pernambuco·.

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere
o art. 7-í, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 19,10 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a. Empresa de ·Mineraç.ão S. A. Fábrica
Votorantim, 'CO.ffi sede .na Capital do Estado de São Paulo, a pesquisar
calcáreo em terras de sua propriedade, situadas no imóvel "São Jose".
na Praia da Conceição, freguesia de Mm'anguape, município de Paulista, Estado de Pernambuco, numa área de quatrocentos .e cinquenta e sete hectares e trinta e quatro ares (457,Ha.34) delimitada pela~
seguintes divisas e confrontações: p-artindo do marco R ..situado à
margem direita do rio São José, na confluência deste com o rio Ja*
g·wa·rihe, segue-se por este à direita e em seguida pelo <I'"io Maria Farinha, onde aquele desemboca, até o marco M, distante da murgem sessenta (60) metros. Deste marco segue-se com as seguintes
orientações magnética·s e comprimentos: vinte e dois graus sudeste
(22o S. E.) ·e novecentos e cinquenta (950) metros até o marco I;
oitenta graus sudeste (soo S. E.) e quinhentos (500) metros até o
marco H; oito graus trinta minutos sudeste (8.030' S. E.) e trezentos
e cinqucnt.a (3-50) metro:s até o marco -G; oitenta e dois graus e trinta
minutos noroeste (82030' N. W.) e duzentos e sessenta (260) metros
até o marco F; cinquenta e seis gi'aus sudoeste (50° S. W.) e cento e
noventa (190) metros até o marco E; sete graus e trinta minutos sudeste (7o~w· S. E.)_ e s-eiscentos_ e setenta e cinco (675) metros até o
murco C; setenta e quatro graus -e trinta minutos sudoeste (74°30' S.W.)
( 1 seiscentos e cinquenta
(650) metros até o marco B; oitenta e seis
gTaus e trinta minutos sudoeste (86030' S.· W .. ) e dois mil cento e dez
(2 .110) metro-s até o marco ·R, p-onto de partida, fechando-se o perímetro, conforme planta arquivada no Departamento Nacional da Pro-.
duçâo Mineral. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. !IJ do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, Vfl, IX e
outras do eitndo Código não expressamente mencionadas neste decreto
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Art. 2.0 A concessionária da aUtorização poderá utilizU:r-se do
produto da vesquisa p'ara fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
A:ç-t. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art._ 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorr~~rem ü~
motivos previstos nos números I e II do citado art.· 24 e no art. 2-5
elo mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo pa.ra os fins da pesquisa, na fo·rma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pe1o
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favore;.;
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título. da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste deereto, pagar·á de selo a quantia de quatro contos
quinhentos e oitenta mil réis (11 :580$0) e será transcrito 110 livro
próprio da Divisão de Fomento da Produç-ão Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.c Revogam'-se as disposições em contrúrio.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS

Fe1'nando Costa

DECRETO N. 6. 787,

DE

30

DE J.-\NEIRO DE

1941

Dispõe sobre hom·as. devirlas o. Ministro tio Su.prerno Tr-,:bunal Federal
ü

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

Artigo l'mico. O Ministro do Supl'emo 1lribunal Fe-dcl'al aposenlfldo conserva o- título e .as honras inhcrentes ao cargo, revogadas as d isposiçõe.s 0m contrário.
Rio de Janeiro, 30 {18 janeiro de 1941, 120.o da Independência
é 53. 0 da Repú):llica.
Glo71'ULIO VARGAS.

F. Neg1'âo de Lima.

JllcCHETO /(. 6. 788.

DE

30

DE

J.\'"iEIRO

DE

-1 91>1

Com;oca a 1.a Con[e1'ência 1Yaciorwl de Educação e a 1.a Conferência
Nacional de Sattde e dá Ml-l'l'as p1'ovidências

O Presidente dú República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, ll't.ra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 . Ficam convoeadas, nos termo-s do parágrafo úni-co
do art. 90. da lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, a Primeira Conferência Nacional de Educação c a Primeit'a Conferência Nacional
.de Saud~.
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§ 1.0 A Primeira Conferência Nacional de Educação realizarse-à no decurso do primeiro semestre de 1941, e tratará dos -problemas da edueaç.fw escolar e extra-escolar em geral, devendo todavia constituir assunto:: principais de seus trabalhos o.s seguintes:
a)
orgrmizncão, difusão e elevação da qualidade do ensino pi'imário e nm·mal e do ensino profissional;
b) organização, em· todo o país, da Juventude Brasileira.
§ 2.0 A Primeira Conferência NaciOnal cte·-saude realizar-se-à
imediatamente depois de encerrada a Primeira Conferência :;.;acionai
de Educação, devendo ocupar-se do.:;; diferentes problema$ da saudc
e da as:::lstêneia, mas de modo e~pecial dos seguintes:
a) organização sanitária estadual e municipal.;
b) ampliaf;ão e- sistematização das campanhas nacionais contra a lepra e a tuberculose;
c)
determinação das merlidas para desenvolvimento dos serviços básicos de saneame.nto;
d) plano de de~envolvimento da obra nacional de proteção à
mater·nictade, à inf~ncia e à adolescência.
Art. 2.o O Mini::d.1·o da Educação e Saude mandará aos governos dos gstados, do Distrito Federal e dó Território do Acre
as necessárias iibStruções relativamente às providências preparatória5 da Primeira Conferência Nacional de Educação e rta Primeira
Conferência ~acionai de Sat1de, fixará a data da respectiva in."-talação, deslgnaeá os funcionários ou extranumerários do seu Ministério, que a elas devam comparecer, determinando-lhes as l'espect.iYUS tal'efa,s, e presidirá os trabalhos de ambas.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 19-i:i, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6.789-

DE

31

DE JANEIRO DE

1941

Aprova o Reyulamento para a Dh·etoria de Moto-Mecanizaçiio

O .Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica aprovado o Regulamento 1ue com este baixa, pa1·a
a Diretoria de Moto-Mecanização, as-::inado pelo General dê Divisão
Eurico Gaspt~r Dutra, Ministro de Estado 'ia Guerra.
Art. 2.o. Revogam-se as disposições -em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de janeiro de 1941; 120. 0 Ja Independência
53. 0 da República.
GETuv{o

VARGAS.

Eurico G. Dntra.

P
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Regulamento da Diretoria de Moto-Mecanização
TiTULO I
CAPíTULO I
INTRODUÇÃO

Art. 1.0. A Diretoria de Moto-Mecanização é orgão de execução
das decisões do Ministro relativas às queslões atinentes à Motorização,
à Mecanização e aos 1'ransportes motorizados.
Cabe-lhe ~atisfazer às necessidades do Exército em pessoal especializado e materiâl específico (viaturas motorizadas, engenhos mecanizados, accessórios, combustivel e lubrificantes), bem como, em colaboracão com as Diretorias de Armas e consoante instruções do Estado
Maior do Exército, o estudo e nreparo da mobilização respectiva e a
elaboração dos Regulamentos e instruções referentes aos elementos
moto-mecanizados.
§ 1. 0 • Para preencher esses fins, dispõe do orgãos destinados:
- aos estudos técnicos.
- à preparação do pessoal;
- à produção, aquisição e ao armazenamento do mate:rial, bem
como à conservação, reparação c distribuiç.ão dele.
§ 2.0 • Disporá de pessoal especializado pertencente aos quadros da.s
Armas, Técnico c dos Serviços, alem do pessoal civil e militar .PL'evisto pelos regulamentos e inslruçõc.::; que lhe regem o funcionamento
e aos dos seus orgãos de execução.
§ 3.0. Dela dependem integralmente as unidades designadas p.eto
Ministro, e, sob o aspecto técnico, todos os outros elementos moto-mecanizados.
Art. 2.o. A Diretoria atua :
a) diretamente, sob os orgãos dela dependentes ou postos proviSoriamente sob sua alçada;
b) nos outros casos, por intermédio dos orgãos normais ~e Comando.
CAPíTULO li
FUNÇÕES DA DIRETOHIA

Art. 3.o. Compete à Diretoria:
a) exercer fiscalização técnica sobre o material moto-mecanizado
do Exército e providenciar sobre sua conservaoão, repara~.ão e substituição;
b) insLruir o pessoal especializado do JDxército;
c) estabelecer as instruções referentes à aquisição do material,
combustivel e lubrificantes, no país e no estrangeiro, inculsive os
cadernos de encargo e normas de fiscalização, de acordo com as ord~ns
do Ministro;
.
d) incrementar a produção do material no país, em estabelecimentos civis ou militares e providenciar soLre as medidas referentes
à recuperação e reparaçb"') do que se encontra distribuido;
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e) dirigir a formação e instrução do pessoal especializado, de
acordo com as necessidades de ordem técnica e tática dos elementos
moto-mecanizados;
, f) exercer em relqção ao pessoal posto à sua disposição ftmcões
idênticas às das Diretorias de Armas e de Serviços;
a) propor ·::~1 o Estado ·Maior do Exército as tabelas de dotrwão
de material aos elementos moto-mecanizados e efetuar as distribÚições decorrentes;
h) prover de material, combustível e lubrificantes, d8 acordo
com as instruções do tMinisLro, os outros orgãos do Ministério da
Guerra;
i) de acordo .com .as D1rotorias de Aemas, propor a organizacão
dos elementos moto-mecanizados e elaborar as instruções e os regulamentos relativos à preparação técniea e tática dos mesmos;
j) sugerir as medidas concernentes à mobilizaoão em pessoal e
material dos elementos moto-mecanizado6, bem como as referentes
à mobilização da indústria correspondente.
TíTULO 11
Organização
CAPiTULO I
DA DIRETORIA E DO DIRE'rOR

Art. 4°. A Diretoria compreende:
- General Diretor;
- Gabinete;
- Duas Divisões;
Art. 59. O Diretor é o principal rcsponsavol pelo i'uncionamento
e pela eficiência. dos orgãos dependentes da Diretoria.
Rege-se pelos regulamentos especiais e gerais em uso no Exér~
cito, no qúe possam interessai' às atribuições da Diretoria e por Instruções ou diretrizes· particulares baixadas pelo Ministro e ·Estado
Maior do Exército.
Art. 6°. Resolve, em nome do Ministro, as questões dependentes da Diretoria, sobre us quais esteja firmada doutrina, bem como
as que lhe forem atribui das por aquela autoridade.
CAPiTULO II
DO GABINETE

Art. 7°. O Gabinete é o ó1·gão encarregado da administração in~
Lerna, do preparo do expediente e da correspondência da Diretoria.
Art. 8°. Constitue-se dos seguintes elementos:
-- Chefe do Gabinete;
- Ajudante de Ordens do General;
- Duas Secções: Gi e G2
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Art. 9.0 A G1, chei~ad:J pelo Tesoureii"<J-Almoxarife, é encarregada dos serviços internos da reparticão, de acordo com o R. I.
S. G. e o Regulamento de Administração.
ParágTafo único. A G1 abrange:
- Portaria, serventes e · orrlenanças;
~ Tesouraria e Almoxarifado.
Art. 10. A G2 encarrega-se do expediente da Diretoria, inclu~
sive das questões de recebimento, andamento, expedição e arquivamento dos documentos.
Superintende os serviços relatlVOS ao Gabinete de Desenho Técnico e publica o Boletim da Dir~toria.
Parágrafo único. A G2 compreende:
- Protocolo e Arquivo (ordinário e secreto);
- Secção de Datilografia e Boletim;
- Gabinete de De8enho Técnico;
- Biblioteca e Mapoteca.
CAPlTULO Ili
DAS DIVISÕES E SECÇÕES

Art. 11. A 1a Divisão encarrega-se das questões relativas
pessoal, aos efetivos, à organização, instruoão e aos regulamentos.

~~u

Compõe-se de duns Secções: Si e 82.
§ 1.o A 1a Sec<;.ão é encarreg,ada do pessoal, dos efetivos, da or-

ganização e mobilização do pessoal.
§. 2.0 A 82 ocupa-se das questões relativas à instrução e :ws regulamentos.
Art. 12. A 2a Divisão cuida das questões referentes ao material. Abrange duas Secções: 83 e S4.
§ 1.0. A S3 competem (JS estudos técnic-os sobre o material e a
mobilização industrial: experiências, modificaç.ões, adaptações e determinação de características e tipos.
§ 2.". A S4 .ocupa-se das questões relativas à administração c]o
material: dotação, distribuição, reaprovisionament.o. fabricação, recuperação e reparação.
.
A.rt. 13. O Regimento Interno, baixado pelo Diretor, regulará
pormenorizadament.c o flmcionamento das repartições da Diretoria,
respeitadas as disposições gerais deste Capitulo.
TITULO Ili
Dos orgãos de Execução

CAPíTULO I

Art. U,. Para o exercício de suas fu_nções, a Diretoria disporá
dos seguintes orgãos de execução:
1 - Orgãos de execução ye1•al:
Comissão prov-is61·ia.s ou pe1•manentes de compra;
Comissões provisórias de experimentaç.ão;
Fábricas e Oficinas de Reparação da Reserva- Geral;
Parques e ·Depósitos de material da Reserva Geral.
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2 Oryão de execução r:_egional:
- Secção Regional de Moto-Mecanização, anexa ao Q. G. da
Região.
3 - Orgãos de Prêparação do pessoal:
Centro de Instrução de Moto-MecaniZação;
Secção d~ MOto-Mecanização da Escola Militar;
Secção de Moto-Mecanização dos C. P. O. R.;
Centros Regionais de instrução de Moto-Mecanização.

CAPíTULO II
DO ORGÃO DE EXECUÇÃO REGIONAL

Art. 15. A Secção Regional de Moto-Mecanização é a representante da Diretoria junto ao Comando Regional.
Desempenha a função de Conselho 'fécnico do referido comando, em relação às questões de instrução e de fiscalizacão dos elementos moto-mecanizados, de acordo COJil as ordens daquela autoridade
e instrucões da Diretoria.
Art. 16. Compete-lhe, alem do estabelecido no art. 15:
a) exercer, de acordo com· os regulamentos em vigor e as ins ...
trucões baixadas pela Diretoria; a fiscalização direta e indireta sobre o material em depósito e em uso;
b) informar a Diretoria sobre as necessidades regionais, sugerindo as medidas indispensaveis ao desenvolvimento da moto-meç.anizaç.ão.
TiTULO IV

Do Pessoal e das Atribuições

CAPíTULO I
QUADRO DO PESSOAL

Art. 17. O cargo de Diretor é exercido por um general de bri·
gada.
Art. 18. O carg·o de Chefe do Gabinete é exercido por um Tenente-Coronel de cavalaria ou infantaria.
Art. 19. A Chefia de Divisão é privativa de Major. As Secções
são chefiadas por Capitães,
Os Adjuntos poderão ser capitães ou primeiros -tenentes.
Art. 20. Os cargos da Diretoria serão preferencialmente exer~
cidos por pessoal especializado.
Art. 21. O quadro do pessoal é o constante do título VI do presente regulamento.
CAPíTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 22. Ao Diretor compete:
a) organizar o Regimento Interno da DiretOria;
b) providenciar sobre a satisfação, p-ela Diretoria, das exigências de ordem administrativa a que estão sujeitas as unidades do
Exército;
c) exercer ação de comando sobre todo o pessoal dependente da
Diretoria.
Gol. do Leis - Voi. II
11
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Art. 23. Do Chefe do Gabinete :
.
O C~efe do Gabinete coordena a ação das Divisões e exerce atribUições de comandante de Corpo em relaçâó ao pessoal do Gabinete.
Compete-lhe:
a) auxiliar o Diretor na administração e direção cta Diretoria;
b) superintender o funcionamento do Gabirtete;
c) repartir o trabalho pelas Secções do Gabinete;
d) zelar pelo cumprimento dos Regulamentos e do Regimento
Interno, no âmbito da Dir·etoria, bem como pelo das ordens e instruções recebidas do Diretor;
e) assinar, por ordem, os papéis para os quais tenha autorização
do Diretor.
Art. 24. Ao Chefe da Gi, Tesoureiro-Almoxarife, compete o
exercício de suas funções de acordo com os Regulamentos em vigor
e mais atribuições que lhe forem e.onferida::: pelo Regimento Interno,
relativas à direção da G1 .
Art. 25. Ao Che!e da G2 incumhe, alem das atribui~ões especHicadaS rto Regimento Interno, ter ao seu' cargo pessoal o arquivo
secreto da Diretoria.
Art. 2·6. Aos Chefes de Divisão compele coordenar as aUvidades
dê suas DiviSões, mantendo entre si estreita ligação, para maior
facilidade e rapidez do _trabalho. Dão parecer sobre os trabalhos ct·as
Secções, levando-os a despacho do Diretor.
Art. 27. Aos Chefes de Secção compete, alem das responsabilidades sobre a ordem, disciplina e eficiência de suas Secçõe:;, o estudo
dos mais importantes trabalhos que transitarem pelas Secoões.
Art. 28. Os adjuntos executam, de conformidade com as ordens
dos seus chefes diretos, os trabalhos conferidos às suas Seccões.
Art. 29. As atribuioões pormenorizadas do pessoal da Diretoria
serão definidas no R~gimento Interno, respeitadas as d_isposiç.ões deste
regulamento.
TITULO V

Das nomeações e substituições
Art. 30. O Diretor será nomeado por decreto; os outros oficiais
d_esignados, mediante proposta do Diretor, pelo Ministro da
Guerra, ouvidaS as Diretorias de Armas ou Serviços de q_tue G.ependam.
Art. 3i. O Diretor será substituído, em seus impedimentos, pelo
oficial mais graduado do quadro do pessoal da Diretoria.
As outras substituições serão feitas no âmbito de cada Divisão.
Art. 32. As de-signações para as Divisões e Secções _serão da
competência do Diretor, que poderá, a seu critério, de acordo ·com
.as necessidades do serviço, transfe-rir ·o pessoal de uma· para outra
Divi-são.
se~.·ão

TITULO VI

Esquema da estrutura da Diretoria
QUADRO DE PESSOAL

Art. 33. O esquema da estrutura geral consl.a do anexo n. 1.
Art. 34. O Quadro do pessoal consta dos ~nexos ns. 2 e 3.
Rio de Janeiro, ~ de janeiro de 19H. -General Eurico_ Gaspa.r
Dutra. Ministro da Guerra.

Anexo n. 1:
ESTRUTURA GERAL DA DIRETORIA DE MOTO-MECANIZAÇÃO (Dir. M. M.)
(Art. 33 do Regulamento)

1) General Diretor

Portaria, Serventes e Ordenanças.
G-1 { Tesouraria.
Almoxarifado.

2) Gabinete ..

l

Protocolo, Arquivo {ordinário e secreto).
Biblioteca, Mapoteca.
G-2 [ Gabinete de desenho técnico.
Boletim.
S-1 -

Pessoal -

Efetivos -

S-2 -

Motorização.
Instrução ................... . {
Mecanização.

>

à
"'

"'o
§
"'"'

Organização e Mobilização (do pessoal) .

3) f.& Divisão ..

{

J

S-3 {

4) 2.a Divisão

l

Motorização

Estudos sobre o material. Experiências. Indústrias. Estudo da {
·Mobilização Industrial (colaboração do E.M.) ............... .

Mecanização

I

S/8. 2

f Administração. Depósitos. Dotação, distribuição, reabastecimento
de material, combustível e lubrificantes. Modificações, adaptaS-4 i
l ções e consertos do material ..................._..... -. ..... .

5) Secção Regional .. -

S/S. 1

Representação da Diretoria junto aos Comandos de Região.

Motorizaeão

8/S. 1
{

L

Mecanização

s;8. 2

~

"'"'
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Anexo n. 2:

QUADRO DO PESSOAL
(Art. 34 do Regulamento)
I -

OFICIAIS

."
•

1

1.' Divisã,o •..•••••••..•••

-

..............

-

Gabinete

················

2.• Divisão

Tesouraria
fado

e

I
I

o

.

"•
"•
E<

"•

..................

o

~

<!l

Diretor

. ""••

"

.•"

Discriminn~fio

"o •

o
o
o

1

-

I

'"

o

--

I

-

-

~

.,..,

"' o

•

I
I -

-

~

li
;:
o

"o
:.

~

•ao

"'

-

1

1 (1)1

1

3

1

2 (1)

1

4

1

2

2

5

1

1

II

Almoxal'l-

..................
Total ....••••.••

·i

-

I
1

-

-

1

5

(1) -Sendo 1 do Q. El. M.·

li -

AUXILIARES

O peiisoal auxiliar - escriturários, datilógrafos, etc. - cons·tará ·de· um quadl'o organizado pela Diretoria..
O Gabinete de Desenho T6cnico será organizado oportunamente,.
de acordo com as necessidades do .serviço.

Anexo n. 3:

QUADRO DO. PESSOAL
(Art. 34 do Regulamento)

Pessoal da Secção Regional
1 Capitão Chefe, com o Curso de Estado Maior.
·
2 Adjuntos - Capitães ou Tenentes.
Oficiais e praças da administração dos Depósitos e Oficinas.
Nota As Secções anexas a certos Comandos poderão ser reduzidas para 1 Chefe e 1 Adjunto.
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DECRETO N. 6.790-

DE

31

DE JANEIRO DE

19A1

Aprova o Regulamento para provimento 4e çaraos M Serviço tJ..e
Saude do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento que com este
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interior~~s,
para o provimento de cargos no Serviço de Saude do
- Corp'J de Bombeiros do Distrito Federal; revogado o que a res. peito dispõe o Regulamento aprovado pelo decreto número 16.274,
de 20 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 194.1, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS,

F. Negrão "de Lima.

Regulamento para os concursos para as vagas do Serviço dé Saude do
·
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a que se refere o decreto
n. 6.790, de 31 de janeiro de 1941.

Art. 1.0 As vagas do primeiro posto nos quadros de médicos,
farmacêuticos e dentistas e as do posto único dos médicos especialistas serão preenchidas por concursos de provas.
Parágrafo único. No quadro de médicos, as inscr·icões, para I)
Concurso ao primeiro posto, serão feitas para médico-internista ou
médico-cirurg_iâo, procurando-se manter a igualdade de número
entre as duas categorias.
Art. 2..0 As inscrições serão feitas na Secretaria do Corpo de
Bombeiros. em livro próprio, pelo prazo de sessenta rlias, contados
da public.ação do edital no Diário Oficial. O concorrente, no ato da
inscrif;ão, ápresentará, juntamente com o requerimento dirigido ao
Comandante, os seguintes documentos:
a) diploma do curso de médico, farmacêutieo ou dentista, feito
no Brasil, em Faculdade de Medicina Federal, equiparada ou recon hecidn, · registado na forma da lei;
b) certiclão original d6 registo civil de nascimento, provando ser
brasileiro nato e ter menos de trinta e cinco anos de idade, até a
data da publicacão do edital;
c) carteira de identidade;
d) folha corrida policial, passada pela repa:çtição competente
do lugar onde residir;
e) cadernP.ta ou certificado de reservista, .registado ém Circunscrição de Recrutamento Militar;
f) atestado de vacina anti-variólica passado pela Saude Pública;
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q) pruva de estar em ~ondições . de sa_ude n_eeessári~s para o
serviço do Corpo de Bombeiros, medmnte mspeçao por JUnta médica da Corporação.
§ 1.0 Todos os documentos apresentados deverão ter as firmas
reconheeidas.
§ 2.o A carteira de identidade, autenticada e anotada na Secretaria do ·~orpo de Bombeiros, será devolvida ao candidato, o qual é
()brigado a E'xibí-la na ocasião das provas.
Art. 3.n Os candidatos julgados inaptos definitivamente para o
servtc.o do Corpo de Bombeiros, na inspeção de .saude pela Junta
MédiCa Ordinária terão recurso para a Junta Superior, se assim o
requererem ao C~mandante, dentro de três dias da publicação, em
Boletim do· Comando, do resultado da inspeção de saude.
§ 1.0 Os candidatos julgados inaptos temporariamente poderão
voltar n inspeção, até a data do encerramento da inscrição, perdendo contudo o direito a esta última se até a referida data não
tiver sido rclnovida a causa de inaptidão temporâria.
§ 2.0 As inspeções de saude serão vâlidas -para as vagas existentes; para as posteriores, os habilitados em concurso, em condições de nomeação, deverão Ser submetidos a nova inspeção.
Art. 4.0 Encerradas as 1nscrições, o concurso deverâ ser iniciado no prazo mínimo de dez dias.
Art.. 5.0 As comissões julgadoras dos concursos serão compostas de três membros, um dos quais é obrigatoriamente o Diretor
do Serviço de Saude. Nos casos de incompatibilidade, o Diretor será
substituido pelo nfici-al médico que se lhe seguir na ordem hi·erárquica. Os outros membros serão dois oficiais do quadro cuja vaga
se trata ·de preencher (médicos, dentistas ou farmact~utic08), nomeados pelo Comandante dentre quatro propostos pelo Diretor do· Serviço de Saude.
§ 1.0 Quando no Servico de Saude não houver profissionais em
número suficiente para completai· as comissões, poderão ser nomeados profissionais estranhos ao mesmo.
§ 2.0 As comisS'Ões para julgamento dos concursos de oftalmologista, oto-rino-laringologista, radiOlogista e bacteriologista serão
compostas do Diretor do Serviço de Saude e dois especialistas estranhos ao Serviço.
Art. 6._0 Não poderão fazer parte das comissões julgadoras pessoas que seJam 'Parentes até 2. 0 grau, direto ou afim, de um dos concurrentes.
Art. 7. 0 As matérias dos concursos para as vagas do Serviço
d~ Saude- const~rão de programas apre.sentados ao Comandante pelo
Diretor do Ser-viço de Saude e publicados com o edital de inserição.
Art. 8.0 Os concursos reali.stir-.se-ão, segundo a especialidade
pel'a forma e na ordem seguintes:
'
0
1. - Médico Internista
. a) prova _escrita de patologia médica sobre ponto sorteado entre
QUli;_ze escolhidos pel-a comis~ão julgadora no ato da prova, segundo
f? P~c~g_:ama de quarenta e cmco pontos publicados com o edital de
mscrtç~o; p·ara ess~ prova terão os candidatos o prazo de quatro
horas Improrrogavms, sendo vedada a consulta de livros ou apontamentos, sob pena de inhabilitação;
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b) prova prâtica de clínica m~diEa sobre do~nte sorteado en~re
dois ou mais escolhidos pela comtssao no Hospital da Corpor'açao,
ou em outro· devendo o candidato fazer uma observação clínica com
justlficacão do diagn6stic?. e do tratamento indicado no caso ~ podendo pedir exames auxiliares; para essa, prova será concedido o
prazo de três horas improrrogaveis.
2.o Médico Cirurgião
a) prova escrita de patologia cirúrgica sobre ponto sorteado
dentre quinze escolhidos pela comissão julgadora no ato da prova,
segundo o progl"ama de quarenta e cinco pontos publicados com o
edital de inscrição; para essa prova terão os candidatos o I? r azo de
quatro horas improrrogaveis, sendo vedada a consulta de livros ou
ltlpontamentos, sob pena de inhabilitação;
b) prova prátiea de clínica cirúrgica, sobre doente sorteado en·
tre ·dois ou mais eseolhidos pela comissão no Hospital do Corpo de
Bombeiros, ou em outro, devendo o candidato fazer uma úbservação clínica, com justificação do diagnóstico e podendo pedir exames
auxiliares; para essa prova é fixado o prazo de duas e meia horas
.improrrogaveis:
c) pr6va prática de técnica operatóri9. em cadaver, executando o
candidato a intervenção cirúrgic-a que lhe couber por sorte entre dez
escolhidas pela comissão no aLo da prova, segundo o programa de
trinta pontos publicados com o edital de inscrição; para execução da
prova, o candidato pedirá por escrito, antes de iniciá-la, o instrumental cirúrgico que julgar necessário,. determinando a comissão o
tf'mpo de execução; a real"isação desta prova s.erá em Instituto Anatômico de Escolas de Medicinas, devendo o Diretor do Servi-ço de
Saude providenciar a respeito, por "intermédio do Comandante.
3.o - Médico Oculista
a) prova escrita de patologia ocular .sobr·e ponto sorteado dec.tre dez escolhidos pela Comissão no ato da prova., segundo o programa de trinta pontos publicados com o edital de inscrição; para
esf:a prova terão os candidatos o prazo de quatro horas improri'ogaveis, sendo vedada, sob pena de inhabilitação, a consulta do livros ou
apontamentos;
b) prova prática de clínica oftalmológica sobre doente sorteado
entre. dois ou mais escolhidQs pel"a r-omissão no Hospital do
Corpo de Bombeiros, ou em outro, devendo o canclidato fazer uma
observação clínica escrita com justificação do diagnóstico; para
essa prova é concedido o prazo de duas e ·meia horas, podendO o candidato pedir exames auxiliares;
,
c) prova prática de. técnica operatória em cadaver, sobre ponto
sorteado entre cinco pontos escolhidos pela .comissão no ato da pro ..
va e relativos a assuntos doS! quinze pontos publicados com o ed.ital
de inscrição; para execução da prova, o candidato pedirá por escrito, antes de iniciá-la, o instrumental cirúrgico que julgar necessário. determinando a comissão o tempo de execução; a realização
desta prova será em Instituto Anatômico de Escolas de Medicina, devendo o Diretor do Serviço de Saude providencial' a ! espeito, por
intermédio do Comandant.e
4P - Médico oto-rino-laringologista.
-a) prova -escrita de patologia da boca, -faringe, nariz .e .ouvidos,
sobre ponto s0rteado dentre ·de:z; escolhidos pela . comissã-o no a:.to ·d~
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prova e relativos a as-suntos dos trinta pontos publicados com o
edital de inscrição; para execução desta prova terão os candidatos y
prazo de quatro horas improrrogaveis, sendo veda.ct:a, sob pena de
inhabilitaçã.a, a consulta de livros ou apontamentos;
b) prova prática de .clínica oto-rino-laringológica sobre um
doente sorteado entre dois ou mais escolhidos pela comissão no
Hospital do Corpo de Bombeiros, ou em outro, devendo o candidato
fazer uma observação clínica escrita c·om justificação do diagnóstico, no prazo de duas e meia horas, podendo o candidato pedir exames auxiliares;
c) prova· prática de técnica operatória em cadave1', sobre IJODto sorteado dentre cinoo pontos escolhidos pela comissão no ato da
prova e relativos a a&sunLos dos vinte -pontos publicados com o edital de inscrição; para execução da prova, o candidato pedirA por
escrito, antes de iniciá-la, o instrumental cirúrgicD qne julgar necessárlo, determinando a comi~são o tempo de execução; a realização desta prova será em Instituto Anatômico de Escolas de Medicina, devendo o Diretor do Serviço de Saude providenciar a respeito,
por intermédio do Comandante.
5.0

-

Médico baCte1'iolDgista.

a) prova escrita sobre ponto qne encerre assuntO de Químicà
Fisiológica e Hematologia, sorleacto dentre qninze pontos escolhidos
pela comissão no ato da prova e relativos a assuntos dos quarenta e
cinco pontos publicados com o edital de inscrição: os r:undidatos
terão para esta prova quatro horas improrrogaveis. sendo Yedada,
sob pena de inhabilitação, a consulta de ·livros ou apmnarnento.3;
b) prova prática de Parasitologia e Mlcrobiologia sobre ponto
sorteado dentre quinze formulados pela comissão no ato da prova,
segundo prog-r-ama publicado com o edital de inscrição; após o tempo dado pela comissão, o candidato terá trinta minutos para fazer um
-resumo escrito sobro as observações colhidas;
c)' prova prática de Quimica Fisiológica e Sorologia ~obre ponto sorteado dentre quinze formulados pela comissão no ato da prova, s-egundo o programa publicado com o edital de. insCrição, deve;nrlo o candidato, após a terminaç-ão do tempo concedido pela Clornissão, relatar por escrito, dentro de trinta minutos, no máximo, o
trabalho execut-ado_ e as respectivas conclusões.
6.o -

Médico radiologista.

a) prova escrita de radiologia clínica, sobre ponto sorteado. dentre quinze pont.os formulad'os pela comissã-o e relativos a assuntos
de Radiología Clínica, dentre os quarenta e cinco pontos do programa publícado com o edita.l de inscrição; para esta prov-a Lerã-o os
candidaLos quatro horas improrrogaveis. sendo vedad'a, sob pena de
inhabilitação, a consulta de livros ou apontamentos;
b) prova prática de interpretação radiológica em. dez filme.::
sorteados dentre vinte escolhidos pela comissão no arquivo .do Gabinete da Corporação, ou e-m outro: o candidato deverá declarar por
escrito o diagnóstico de cada filme em pap~l rubricado r:ela comissão; para esta prova é fix-ado ·o prazo improrrogavel de duas horas;
. c) prov_a prática de ~xame radiológico de ioente sorteado dentre dois ou mais escolhidos pela comissão no Hospital da Corvoração, ou em outro; o candidato fará a radioscopia do doente, e.scre.,.
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vendo, após o exame, a interpretação radiológica do exame procedido quer na radioscOpia. quer na radiografia; para esta prova é
concedido o prazo de três horas.
7.0

Farmacêutico:

a) prova esáita de Química Inorgânica e Orgânica Sl>bre pt·nto
sorteado dentre quinze escolhidos pela comissão no ato da prova, se . .
gundo o programa de quarenta e cinco pontos publicados eom o edital de inscricão; os candidatos terão para esta prova o prazo improrrogavel de quatro horas, sendo vedada, sob pena cte inhabiiil<Wão, a
consulta de livros ou apontamentos;
b) prova· prática de reconhecimento de sais, ácidos e bases, de
ponto sorteado dentre dez formulados pela comissão no ato da ~1rova,
dentro do programa publicado com o edital de inscrição; os candidatos pedirão por escrito o material neces.sáriq à execucão da prova,
cujo tempo será det-erminado pela comissão;
c) p·rova prática de Farmácia Química e Farmácia Galênica, inclusive fórmulas com misturas incompatíveis; para esta 1•rova será
sorteado um ponto entre dez formulados pela comissão no ato da
prova: os candidatos terão o tempo que determinar a comiss~io. rlevendo pedir por escrito o material necessário para execucão da
prova.

s.o

Dentista:

a) :Prova escrita de patologia dentá['ia, prótese buco-fa~ial e
t0rapênliea aplicada. sobre ponto sorteado denlre dez pontos formulados pela comis·são no alo da prova e relativos a· assuntos de trinta
pontos publicados com o edital de inscrição; para esta prova te1·ão
os candidatos o prazo improrrogavel de quatro horas. vedada, sob
pena de inhabilitação, a consulta de livros ou apontatmmto:5;
b) prova prática de Clínica OU ontológica em doente sor-tf'ado
dentre dois ou mais escolh1dos pela comissão: os candidatos, à Pll'Oporção que examinarem o doe'nte, farão uma ficha do estado dos
dentes, determinando por escrito o tratamento a instituir e executando a seguir um tratamento determinado pela comissão; para
rl~aliza·oão desta prova terão os eandidatos o tempo determinado
pela comissão;
c) prova prática de Clínica Protética sobre dez pontos formuladas pela comissão no ato da prova, devendo os candidato:5 cxE·eutar
o trabalho de prótese no tempo. determinado pela comissão.
Art. 9. 0 As provas escritas serão feitas conjuntamente. por todos os candidaVJ.s inscritos. Nas demais provas os c::mdidatos serão
chamados por turmas, cujo núm~ro ficará a critério da comissão
julgadora.

§ t,o Não haverá segunda chamada para a prova escrita. Nrus
demais provas poderá ser concedida uma segunda e última chã..mada, por motivo de doença, desde que o candidato requeira por escrito
ao comandante, dentro de vinte e quatro horas contadas da primeira
chamada. A alegação de doenca será verificada por médico do Serviço,
por ordem do comandante, e que atestará por escrito a sua ver'3.cidade, declarando o prazo em que poderá o candidato comparecer a neva
prova. E-ste prazo não deverá exceder de cinco dias.
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§ 2.0. O candidato que, depois de sorteado o ponto, se retirar sem
executar a prova, ou começar a prova, retirando-se sem concluí-la,.
será considerado inhabilitado, não podendo fazer as -demais provas.
Art. 10. O julgamento das provas obedecerá ao critério numérico de O a 10 pontos.
§ 1.0 As provas e-scritas serão lidas e corrigidas pelos membros·
da comissão em reunião ,gecreta, grifando em linhas cheias com lapis
vermelho os erros graves e em linhas interrompidas os erros leves, e
assinalando com linhas cheias, à margem, o que for escrito fora -do
ponto. Após a leitura de todas as provas, proceder-se-á ao julgamento pelos membros da comissão.
§ 2.0 As provas práticas serão julgadas após a sua realização,
devendo os membros da comissão reunir-se após a última prova do
dia, corrigindo a parte escrita pelo candidato de acordo com o que
está regulado para a prova escrita e procedendo logo após ao julgamento.
§ 3.0 O candidato que não obtiver dez pontos em uma das .provas, computados pela soma de pontos atribuidos por cada membro da
oomissão, será considerado inhabilitado, não podendo fazer as provas
seguintes.
Tambem será cons"iderado inhabilitado o candidato que não conseguir o total mínimo de vinte pontos no concurso de médi'co internista e trinta pontos nos demais concursos.
Art. 11. Será lavrada, pelo membro menos graduado, ou, sendo
igual a graduação, pelo mais moderno, uma ata de cada teuniãa efetuada para a execuç-ão de prova e para julgamento. Estas atas serão
lavradas em livro destinado aos concursos do Serviço de Saude e arquivado na Secretaria do Comando, o qual será recebido, no início das
provas, do serretário do Corpo de Borrl'beiros, e ao mesmo restiluido
ao terminar o concurso.
·Art. 12. Após o julgamento de cada prova, será lavrada uma.
ata, da qual constarão os nomes .dos candidatos habilitados e inhabilitados. O presidente da comissão organizará um mapa com os nomes
dos candidatos e os pontos que a cada um deles atribuir cada membro
da comissão.
Art. 13. O presidente da comissão comunicará por escrito ao
Comandante os nomes dos candidatos que devem ser chamados para
realização das provas, de forrrtn que possa ser publicado no boletim
do Comando na véspera de sua realização.
Art. 14. Após o julgamento de cada prova, o presidente da comissão comunicará por escrito, ao Comandante, quais os candidatos
habilitados e inhabilitados, não podendo estes últimos fazer as provas
seguintes.
Art. 15. Terminadas as provas, a comissão reunir-.se-á, para
julgamento final, classificando os candidatos na ordem numérica dos
pontos obtidos pela soma de pontos de cada prova.
Art. 16. Após o julgamento final, será lavrada uma ata geral~
comportando o assunto de todas as atas parciais e a classificação final. Esta ata e todas as provas serão entregues ao Comandante pelo
presidente da comissão, dentro de cinco dias após a terminação das
provas do concurso, para remessa ao Ministério da Justica.
Art. 17. Para urrra vaga terão direito à nomeação os 'três primeiros classificados; para duas vagas, os quatro primeiros classificados, e assim proporcionalmente para maior número de vagas.
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Parágrafo único. Em igualdade de condições terão pref~rência
:çara a nomeação os cRndidatos que já tenham prestado serviços ao
Corpo de Bombeiros.
Art. 18. O direito à nomeação dos candidatos classificados não
subsistirá alem de d--JiS anos, contados da data em que for publicada
no Diário Oficial a classificação.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941. -

DECRETO N. 6. 791 -

DE

31

F. Negrão

DE JANEIRO DE

~e

Lima.

1941

Autoriza Mineração Camapuan Ltda. a pesquisar mangaMs e associados, no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada Mineração Camapuan Ltd. a pesquisar
manganês e associados, numa área de nove hectares (9 Ha.) situada
no lugar denominado Fazenda do Enge.nbo. município de Congonhas do
Campo, do Estado de Mina-s· Gerais, e delimitada por um quadrado de
trezentos metros de lado, tendo um vértice a sessenta metros (60 m.)
da primeira cachoeira existente no córrego Poço Fundo, a partir da
nascente, e cujos lados convergentes nesse vértice teem os seguintes
rumos magnéticos: setenta e três graus sudeste (73°SE) e dezessete
graus sudoeste (170SW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expre$samen1te mencionadas
neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

Art.. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
mntivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no a-rt. 25
do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71' do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização dB pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da

Produção Mineral do Minis1tério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120.0 ·da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.792- DE 31 DE JANEIRO DE 1941
Autoriza o cidadão brasileiTo João Vapoleão de Andrade a pesqutsar
quartzo hialino no municipio de Diamantina, Estado de Minas

Gerais

ü Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do 'ctecreto-lei n., 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro João Napoleão de
Andrade a pesquisar quartzo hialino numa áre-a de cinquenta hecta·r-es (50 Ha) no lugar denominado "Comechas do Meio" ou "Virgílio de
Melo", na serra do Cabral, distrito de Joaquim Felício, município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retã.ngulo que tem um vértice situado a quinhentos e cinquenta metros
(550 m.) rumo trinta graus sudneste (30°SW) da confluência do córrego do BoqUeirão com o rio Preto e cujos lados teem os seguintes
comprimentos e o:çientações magnéticas: mil metros ( 1. 000 m.) cinquenta e três graus nordeste (53°NE); quinhentos metros (500 m.)
trinLa e cinco graus sudeste (35oSE). Esta autorização é outorgada medi,ante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números, I,
Il, IH, IV, VII, IX ·e outras do citado Código não expressamente mencionadas ne.s,t;e decreto.
Art. 2-.o. O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocor·rerem os motivos previ-stos nos ns. I e II do citado art. 21.1: e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 3'9
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que ser:i uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a qUantia de quinhentos mil
réis (500$0) e ~erá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 31 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS,

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.793-

DE

31

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza à cidadão brasileiro Hermeneqildo Martini a pesquisar cobre
e associados no município de Brumado, do Estado da Baia_
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Cóctigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hermenegildo
Martini a pesquisar cobre e associados em uma área de quinhentos
hectare-s (500 Ha.) situada no lugar -denominado "Morro do Cantagalo'~
na Serra da~ Éguas, distrito de Itaquaraí, município e termo .de Brumado, comarca de Ituassú, do Estado da Baía, área essa delimitada por
um pentágono irregular que tem um vértice a setecentós e trinta
(730) metros no rumo magnético trinta e sete graus quinZe minutos
sudeste (37°15'SE) do ponto de cruzamento do córrego Cana Brava
com a estrada de rodagem desse mesmo nome e cujos lado-s teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil trezentos e oitenta metros (2. 380 m.), vinte graus sudeste (20° SE); mil seiscentos e cinquenta metros (1.650 m.) dezenove graus sudoeste {19o
SW)"; mil setecentos metros (1. 700 m.) trinta e quatro graus noroeste (34°NW); dois mil oitocentos e oitenta metros (2. 880. m.), vinte
graus noroeste (20° NW); e mil setecentos metros (1.700 m.), setenta e nove graus sudeste (79° SE) . Esta autorização é outorgada me-.
diante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I,
II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da p.esquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 E·sta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do. art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedade vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e JSubsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fis.calizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de p.esquisa, que será uma via
autênti-ca deste decreto, pagará de selo· a quantia de cinco contos cento
e cinquenta rr.il réis (5:150$0) e será transorito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minislério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência a
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

FernandO cóSta.
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DECRETO N. 6.794

-DE

31

DE JANEIRO DE

1941

Autoriza o ódadão brasileiro Monsenhor Francisco António Bastos
a pesquisar manganês e cromo na comarca e municipio de Ja-

cobina, Estado do BaJía

·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do_ decreto-lei
n. 1.985, de 2.9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizafio u cidadão brasileiro Monsenhor Francisco Antônio Bastos a pesquisar manganês e cromo em duas áreas
isoladas de cem hectares (100 Ha.) cada, localizadas, respectivamente, nas fazendas "Ri::u~ho Snco" e "Rato Branco", no distrito de
Saude, comarca e município de Jacobina, Estado da Baía. A primoira,
dessas áreas é delimitada oor um retàngub que tem um vértiee situado a trezentos e vinte (32.0) mctr·os, rumo oitenta e nove graus
e trinta minutos nordeste (89°30'NE) do quilômetro quinhentos e
trinta e quatro (Kun. 53 li) da Estrada dee Ferro Leste Brasileiro e
cujos lados convergentes nesse vértice teem os seguintes comprimEmt.os e orientações magnéticas: mil duzentos e cinquenta (1. 250) metros, dez graus nordeste (10°NE); oitocentos (800) metros, oitenta
graus noroeste (80°NW). A segunda área é delimitada por um
quadrado de mil (1.000) metros de l&do que tem um vértice situado a dois mil cento e sessenta (2.160) metros, rumo cinquenta e
dois graus sudoeste ( 520SW) do quilômetro quinhel)tos e vinte e
nove (529) da Estrada de Ferro Leste Brasileiro e cujos lados convergentes nesse vértice toem os rumos magnéticos: oito graus e trinta
minutos sudoeste (8°30' SW) e oitenta e um graus e trinta minutos noroeste (81 °30'N\V) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições rlo art. 16 dJ Código de Min1.s e seus números I, li,
UI, IV, VII, IX e outras do r,itado Código não expressamente mencionados neste decreto.
Art. zy_. O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa-- para fins de estudo eobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou · nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorsolo e subsolos para os fin:s da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propiiedadcs vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-§.olo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 E'
40 do citado Código.
Art. 5.0 O conr;essionário da autorização será fiscalizado pele
Departamento Nacional da ~Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigio.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica dest~ decreto, pagará de se1o a quantia de dois contos de
réis (2 :D00$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.795- DE 3! DE JANEIRo DE !941

Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro Mendes de Oliveira Castro a pesquisar calcdreo no município de Valença, Estado do Rio de Ja1leiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
número 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alvaro Mendes de
Oliveira Castro a pesquisar calcáreo em terras situadas na "Fazenda
Vista Alegre", de propriedade da Companhia Aliança Agricola, no municipio de Valença, . Estado do Rio de Janeiro, numa área de cento
e vinte (120) hP.ctares delimitada por um retângulo tendo um de seus
vértices a quinhentos e setenta (570) metros, rumo trinta e três
grau-s sudeste (33°SE.), da sede da Fazenda Vista Alegre e cujos
lados teem os seguinles comprimentos e orientações magnéticas: dois
mil e quatrocentos (2. 400) metros, trinta e seis graus sudeste
(360SE.); quinhentos (500) metros, cinquenta e quatro· graus sudoeste (54°SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, UI, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § !. 0 , do art. 24 e do art. 26, do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11, do citado art. 24
e no art. 25, do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40, do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacwnal da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71, do mesmo .Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto e duzentos mil réis (1:200$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fcimento da Produção Mineral do Ministério da Agricul.
tura .
.Art. 7.0 R~vogam-se as disposições em contrário.

·~3.0

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de !94!, !20.0 da Independência e
da República.
GETULIO

V ARGAB.

Fernanda Casta.
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DECRETO N. 6.796-

DE

31

DE JANEIRó UE

1941

Autoriza o ddadão b'l'asileiro Ludgero Garcia a fazer a lavra da jazida
de água mineral denominada "São Geraldo", na ridade de Forta-

leza, Estado do Ceara
O p.residente. da República, u-sando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, d1:1 29 de janeiro de 19i0 (Códígo dP Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ludgero Garcia a
fazer a lavra da jazida de água mineral denominada fonte "São GeraldO", emergente em terrenos de propriedade do mesmo cidadão,
na cidade de Fortaleza, do Estado do Ceará, numa área de um hectare
( 1 H a.) corre-spondente ao quarteirão delimitado pelas ruas Dona
Bárbara, Dona Leopoldina, Avenida Heráclito Graça e rua J. da Penha. Esta autorização é outorgada na forma do Código ·de Minas,
mediante as condições constantes do parágrafo \miP,O do art. 28 e
dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras.
constantes do mesmo Código não expressamente mrmcionad'as neste
decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais, venciveis err1 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um
e meio por cento ( 1,5 %) do valor da produção efetiva da mina, em
cumprimento do disposto no § 3. 0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 So o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
de-clarada cadu-ca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de
.\~inas.

Art. 4.0 As .propriedade"S vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40
do cita~o Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização. será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Códig-o, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorizaçõ.o de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de cem mil réis (!00$0).
Art .. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 194!, 120.0 . da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

FernatJdo Costa.
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DECRET.O N. 6.797-

DE

31

DE JANEIRO DE

1941

Revoga o decreto n. 5. 780, de 7 de junho de 1940
O Presidente da República, tendo em vista -o que .requereu o
cidadão brasileiro Valmf Lessa Couto, decreta:
Al-tigo único. - Fica revogado o ·decreto n. 5.780, de 7 d(}
junho de 1940, que autorizou o cidadão brasileiro Valmí Lessa
Couto a ·comprar pedras preciosas, nos termos -do decreto-lei n. 46·6,
de 4 de junho de 1938.
·
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independêncià
e 53.0 da República.
GETULIO

V ARCAS •

Á. de Soy,za Costa.

DECRETO N. 6. 798
At~toriza

-DE

31

DE JANEIRO DE

1941

o cidadão brasileiro Jorge Francisco de Amorim a comp'f'a1'
pedras preciosas

O Presidente dri República, Usando da atribuiÇão qua lhe conferé-'
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
·
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Francisco de Amorim, residente em Marabá, Estado do Pará, a comprar
pedras preciosas, nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de JUnho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do
presente decreto.
·Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120. 0 da Independênoia
e 53.0 da República.
GETULIO VAHGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6.799-

Aprova

a alteração

DE

31

DE JANEIRO DE

1941

do H.euulamento para os Centros de Preparação dos
Oficiais da Reserva

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Cor..stituicão Federal, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a alteraç.ão feita no artigo 29, que
com este baixa, do Regulamento para os Centros de Preparação de
Oflciais da Reserva, assinada pelo general de Divisão Eurico Gaspar
Dutra, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53° da República.
GETÜLIO VARGAS

Euri.cb G. Dutra.·
Gol. de Leis -

Voi. II

12
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Altera o att: 29 do Regulamento para os Centros de Preparação de
Oficiais da R)3serva, aprovado pelq decreto n. 2.795, de 27 de junho
de 1938.
O artigo 29 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 2. 795, de
27 d'e junho de 1938, passa a ter a seguinte redação:
Art. 29. A classificação nos cursos das armas será feita relo
diretor do Centro, levando em consideração, alem da preferência mai).ifestada p8Io candidato:
- no cur.so de Cavalaria, os que montarem a cavalo com certo
desembaraço;
·
- no curso de Artilharia, os ex-alunos do Colégio Militar e Escola Preparatória de Cadetes e os rossuidores do curso secundário fundamental aprovados em um exame prévio de trigonometria com aplicações de logarítimos;
- no curso de Engenharia, os alunos que possuirem o 1.0 ano
das escolas de engenharia ou Escola Nacional de Belas Artes.
Parágrafo único ..' A aptidão para o curso de Cavalat·ia será verificada mediante uma prova prática de equitação realizada perante
urrta co ;missão de inst.rutores da arma.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 194i. -

DECRETO N. 6.800-

DE

1

Eu'fico G. Dutra.

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento básico, para a construção de "uma passagem superior e obras conexas", na Estação de Caxiaç, linha.
Nm·te, de 'The Leopoldina Railway co'mpany, Limited".
1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
·
Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento básico que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de '"uma
1assagem superior e obras conexas", na Estação de Caxias, linha Norte, de ''The Leopoldiria Railway Company, Limited".
Art. 2.0 As despesas até a importância total de 179:482$910
(cento e setenta e nove contos quatrocentos e oitenta e doiS· rrtil novecentos e dez réis), que forem realmente efetuadas, depois de apuradas em regular tomada de contas e reconhecidas pela forma determinada no art. 9.0 das In,struções aprovadas pela portaria n. 519, de
21 de outubro de 1939, correrão pelos recursos concedidos pelo decreto-lei n .. 1.4.74., de 3 de agost0 de 1939, sendo: até a importância
de 14.4. :661~:$910 (cento e quarenta e quatro contos seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e dez réis), à cõnta do item 13 do programa aprovaçlo pela portaria n. 1, de 2 de janeiro de 1940 e a. diferença à conta do saldo que se verificar no r.eferido programa.
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Art. 3.0 Para conclusão das obras a que se refere o art. 1.0, fic-a
marcado o prazo de oito meees, a contar da data em que a requerente
for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, i de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 6. 801 -

DE

f

DE FEVEREIRO DE

i 941

Declara a caducidade, por desistência, da concessão da Rádio SociedaJie Sorocaba.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o -artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único Fica d-eclarada- a caducidade, por desí.stênc-Ia,
da concessão dada pelo decreto 1.252 de 1! de dezembro de 1936,
à RádiO Sociedade Sorocaba, para estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação radiodifusora na cidade de Sorocaba, Estado de
São Paulo.
Rio de Janeiro, em 1 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 ôa República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 802 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova plantas e orçamentos para a const-rução da .Estação de Corumbá, na Est1·ada de Ferro Corumbá-Santa Cruz, a cargo da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância total de 1. 48-6:500$0 (mil quatrocentos e oitenta e seis contos
e quinhentos mil réis), que com este baixam. rubricados pelo Dü·etor de Contabilidade d'a Secre· a ria de Estado da Viação e Obras Públicas, para a eonstrucão da Estação de Corumbá,· na Estrada de Fer...
ro Corumbá-Santa Cruz, a cargo da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-BolLviana na esplanada já demarcada para esse fim.
Ar.tigo 2.0 Para as referidas· obras será dispensada a abertura
de concorrência. nos termos do artigo 51, letra A, do Código d'e Contabilidade Pública.
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Artigo 3.0 Fica estipulado que as despesas com a consrucão
em causa não deverão ultrapassar a quantia orçada, e referida no
artigo primeiro do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 1 de fevereiro de 1 9H, 120. 0 da Inde.pendência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6.803 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1941

Altera o decreto n. 6.294, de 18 de setembro de 1940, qne dispõe sobre a lotação das repartições do Ministério da Agricultura.
O Presidente da· República, usando da atribUicão que lhe confere
Inspetoria Regional em Recife, do mesmo decreto.
Art. 1.o Fica incluído um cargo permanente de Veterinário
sanitarista no artigo 11.0 , item XIII - Superiritendência do Ensino
Agrícola - i Direção - do decreto n. 6. 294, de i8 de setembro
de 1940.
Parágrafo único. Em consequên"cia, fica reduzida de um cargo
permanente a lólação do item IV - Departame;nlo Nacional cta· Produção Animal, n. 3 - .Divisão de Defesa (Sanitária Animal, alínea e
- Inspetoria Regionai em Recife, do mesm_o decreto ..
Art. z.o A Superintendência do Ensino Agrícola referida· n~ste
decreto é a mesma repartição que passou a denominar-se Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, nos termos do decretolei n. 2. 832, de 4 de dezembro de 1940.
Art. a.o Revogam-se as disposiç.õe.s em contrá1·io.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1941, 120.0 da IndependênCia e 53.0 da República.

-

GETULIO

V ARCAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 804 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1941

A utm·iza a Cornprmhia Prada ele El.etr1'cidade S. A. a elevar a barra-

gem existente no rio Pitanguí, no luga.r denominado Sumidouro,
entre os municípios de Pont'a Grossa e Castro, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940;
Considerando que a medida de que trata· o presente decreto, requerida pela Companhia Prada de· Eletricidade, Sociedade Anônima,
foi julgada conveniente _pelo Cop.selho Nacional de Águas e Energia
Elétrica, decreta:
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Art. 1.0 .Fica autorizada a Companhia Prada de Eletricidade,
Sociedade Anônima, com sede na capital do Estado cte São Paulo, a:
I - Elevar de quatro ( 4) metros a barragem existente no rio Pitanguí, no lugar denominado Sumidouro entre os municípios de •Ponta
Grossa e Castro, no Estado do Paraná, para melhorar as condições deutilização das fontes de energia aproveitadas pela mencionada companhia e de que trata o registo feito, sob o número 17 4, às folhas
32/34, do livro respectivo n. 2, na Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção Mineral, Ministério da Agricultura.
li -Desapropriar os terrenos, inclusive prédios e quaisquer benfeitorias a serem inundados pelo remanso da barragem, de acordo
com as plantas que forem aprovadas.
§ 1.0 Ficam aprovadas todas as desapropriações que, com fundamento na lei n. 37, de 28 de julho de !937, do município de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, foram até Jwje levadas a termo.
§ 2.0 As desapropriações de que trata o inciso li são de carater
Urgente, para efeito da posse dos imoveis indispensaveis à execução
das obras imediatamente depois da aprovação dos respectivos estudos
e projetos.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorizaoão, a interessada obriga-.se a:
I - Registá-la na Divisão de Aguas do Departamento Nacional da
Producão Mineral, dentro de trinta (30) dias a partir da sua publicação;
li - Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos
e orçamento respectivos, assim como a iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura;
UI - Construir, antes da conclusão dessas obras, um novo trecho,
na estrada de rodagem municipal que liga a zona da margem esquerda
do rio Pitanguí ·à estação de Carambeí, em cota mais elevada, que
não seja atingida pelo remanso da barragem.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de !941, 120.0 da Independência e
53.o da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa .

.DECRETO N. 6. 805 -

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República resolve suprimir, tendo em vista o
disposto no art. 1.0 do decreto-lei n. !62, .de 4 de janeiro de 1938,
um cargo da classe F, da carreira de Revisor de Provas, do Quadro III,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da exoneração do respectivo titular, Manoel Francisco Marques.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de !941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

F. Neg_rão de Lima.
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DECRETO N. 6. 806 -

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime oi'to cargos extintos do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e Saude

O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 7 4, letra a, da Constituicão,
Resolve suprimir 8 cargos do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saude, que se acham vagos em virtude da trans.:..
ferência de Riseiro Marinho Mauro, Octaviano Christiano Ribeiro. Chefes de Portaria E. João Cancio Soares de Assunção, Porteiro Zelador F,
Joaquim Antonio Cordovil Maurity Sobrinho, Secretário G. Maria
Amalia de Faria, Auxiliar G, Octacilio Alvares Pereira, Nelson Henrique Baptista, Secretários J, Salvador Peregrino de Oliveira, Secretário L.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1941. 120.0 da Independência e
53.0 <la República.
GETULIO VARGAS •

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 807 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro' Xisto Campos Caldeira a pesquisar mica
e associados, no município de Jtamarandiba, Estado de Minas
Gerais..
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-:lei llúmero 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Xisto Campos Caldeira a pesquisar mica e associados numa área de cinquenta (50) hel!tares, localizada em "Socorro", município de Itamarandiba, Estado ue
Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos e cinquenta e cinco (455) metros, na direção cinquenta e oito
graus noroéste {58°N,V), da confluência dos córregos Soledade e GaviãO e os lados adjacentes a esse vértice: mil (:1.000) metros e rumo
quarenta graus sudeste (40°SE); quinhentos (500) metros ·e rumo
cinqu-enta graus sudoeste (50°SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
11, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério é custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, .ge ocorrerem os
motivos previstos nos números I e li do citado art. 24. e no art. 25 do
mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· sabsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
· .
Art. 5.0 9 concessionário da. autorização será fiscalizado· pelo De;.:
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará doS favores discriminados no art. 71 do meE mo Código, na forma deste artigo.
.
Art. 6.0 O título da autorização de pesqursa, que será uma. vià
autêntica deste decreto, pagará de sP.lo a quantia de quinhentos mil
:téis (5Ó0$0) e será transcrito no livro própriO da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

FeTnando Costa.

DECRETO N. 6.808-

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

AutoTiza o cidadão bras.ileiro Agenor de Alvarenga Mafra a pesquisar
minérios de manganês, no Município e --comarca de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con ferà
o art. 74, letra. a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Agenor de Alvare!lgri.
Mafra, como administrador do condomínio existente no imovel "Timbopeba", situado no distrito de Antônio Pereira, município e comarca
de Ouro Preto. Estado de Minas Gerais, a pesquisar min€>rios de manganês numa área de dez ( 10) hectares do mesmo imovel, delimitada
por um retângulo que tem um vértice a se-tE'rentos e c;nfJnPnta (7fl0,)
metros, no rumo sessenta e sei& graus sudoeste (6608\V) da conflti7
ência do córrego Miguel Congo com o rio Timbopeba, e .cujos ladOs
teem os seguintes comprimentos e orientaçôE's magnét.iras: quinhr-ntos (500) metros, vinte e seis graus sudoeste lt.6DSW) : duzentos (200)
metrós, s-essenta e quatro graus noroeste (64°NW). Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Cód:go de Minas e. seuS
Í"q.ímeros I, II, III, IV, VII, IX e outras do citadó Código não expressa..:.
mente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização--Poderá utilizar-se do pro..;;
duto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula; na forma
do § 1.0 do art. 24 e do ·art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 11.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões· de
solo e subsolo para os fins -da pesquisa; na forma dos arts. 39 e 10
do citado Código.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DePartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo.res discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigO.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma_ via
àutêntica deste decreto pagará de selo a quantia de cem mil réj,s
000$0) e será transcriio no livro próJ?rio da Divisão de Fomento ·ct:i
ProdUção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de !941, 120.0 da Independência a
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 809 -

DE

5

DE FEVERE!RO DE

1941

Autoriza o cidadlio brasileiro Edmundo de Castro Lopes a pesquisar
{erro· e associados no município de Ant6ni.o Dias, ,Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere -o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Edmundo de Castro
Lopes a pesquisar minério de ferro e associados em terras situadas
à margem esquerda do ribeirão Cocais Grande, no lugar denominado
f'Poço Redondo", distrito e município de Antônio Dias, Estado de
Minas Gerª'is, pertencentes à Companhia Siderúrgica Belga Mineirâ
S. A., numa área. de oitenta e oito hectares e cinquenta e çinco áres
(88,55 Ha), delimitada por um pentágono tendo um de ~seus vértices
ria margem esquerda do ribeirão Cocais Grande, em frente à primeira cacho~Cira existente nesse ribeirão, à jusante da sua confluência com o córrego Mongais e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e· quarenta ( 640) metros, trinta e quatro graus trinta minutos nordeste (34°30'N. E.);
mil duzentos e vinte e cinco {1.225) ·metros, sessenta e seis graus
trinta minutos nordeste (16,6°30'N .E.); quinhentos e cinquenta (550)
tr).etros; Vinte quatr-o graus sudoeste (24°S.E.); mil rsetecentos-e setenta e cinco. {1. 775) metros, sessenta e seis graus e tr"inta minutos sudoeste (66030'SW.); duzentos e vinte (2.20) melros, vinte e· quatro
graus .noroe•ste (24°N. W.), fechando-se o perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1° do arL 24 e do art. 26 do Código de !4inas, se ocorr~rem os motivos previstos nos números I !3 II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
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Ar1. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
·sOlo e subsolo para os fins de pesquisa, na forma dós artigos 39 e 40
do .ci~ado Código.
Art. 5.0 O concessionário da. autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste· artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
·autêntica deste decreto, pagará de. selo a quantia de oitocentos e no:venta mil réis (890$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5
e 53.0 da República.

qe

fevereiro de 1941, 120.0 da Indepencl<beia
GETULIO VARGAS.

Fer:nando Costa.

DECRETO N. 6.810-

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza a Companhia Carbonífera Caçapava S .A. a pesquisar jazida
de linhito no murt.icipio e comarca de Caçapa'va; Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas}, decreta:
Art. 1.° Fica aUtorizada a Companhia Carbonífera Caçapava S.A.
a pesquisar jazida de linhito em terras das Fazendas Bonfim e Santa
Rita, de propriedade da Companhia Norte Pau)ista de Combustiveis,
situadas no município e comarca de Caçapava, Estado de São .Paulo,
numa área de mil (1. 000} hectares, delimitada por uma poligonal
tendo um vértice a seiscentos (600) métros no rumo sessenta e cinco
graus noroeste (65°N\V} da sede da Fazenda Bonfim e cujos lados
te em os seguinto3s comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e setenta (670} metros e trinta graus e trinta minutos Gudeste (30°30'SE};
tt:ezentos P setenta (370) metros e sessenta e sete graus e trinta millutos sudoeste ('67°30'SW}; ·dois mil novece.ntos e vinte (2. 92ü}
metros e vinte e sete graus sudeste (27°SE); tres mil trezentos e vinte
e cinco (3.325} metros e cinquenta e nove graus nordbste (59°NE};
dois mil e cinque.nta (2.050) metros e trinta e um graus e trinta minutos noroeste (-31°30'NW}; novecentos e cinquenta (950} ·metros e
,três graus noroe-ste (30N\\r); mil eento e noventa- (1.190) metros e
.quarenta e sete graus e trinta minutoo sudoeste ( 47°3Q.'SW); sete-.
centos (700) metros e oitenta graus e trinta minutos sudoeste
(80°30'SW}; trezentos e. cinquenta e cinco (355} metros e quarenta
e quatro gTaus e trinta minutos noroeste (44°30'NW); mil trezentos
e dez (1.310) metros e setenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (77D31}'8W}, fechando o perime.tro. Esta autorização é outorgada mediante as condiç.ões do art. 16 do Código de Minas e seus
ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I.e Il do citado art. 24 e no art. 25.'
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas .estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 4{)
do citado Código;
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de
réis (5 :000$0} e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 ReVogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. o da República.
GETULIO VARGAS

Fernando -Costa
DECRETO N. 6. 811

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Iron di;, Rocha Lima a pesquisar cromita
no mu.nicipio de Pouso Alto, Estado de Goiaz.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janmro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro lron da Rocha Lima
a pesquisar cromita numa área de vinte e sete hectares e vinte e cin~r>
ares (27Ha.25), situada na fazenda 11 Paraiso", distrito de Serrania do
município de Pouso Alto do Estado de Goiaz e delimitada por um tra'· pézio que tem um vér·tice a trezentos e trinta (330) metroS, na direção quarenta e nove graus trinta minutos noroeste {49°30"N\V} do
·ponto e!Tl que o caminho ·que vai para a casa de lsRias de Azeredo atravessa. o córrego Parms.o e cujos lados Leem os seguintes rumos e comprimentos: norte (N.) e cento e noventa e cinco (195) metros; oitenta
e um graus nordeste (81°NE) e mil e quinze (1.015) metros; sul (S.)
e trezentos e cinquenta (350) metros; oeste (W.) e mil (1. 000) me·
tros. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16
do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. . 2° O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio doS
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e. 11 do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
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À.rt. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
Solo e subsolo para os fins de pesquisa, na· forma dos artigos 39 e 40

do citado Código.

Art. 5.0 O concetisionário da autorização será fiscalizado pelo DPpartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste .artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos e oitenta
mil réis (280$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio dP .laheiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e.
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa

DECRETO N. 6.812-

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Heretiano Zenaide a pesquisar minério!
de estanho no município de Joazeiro, Estado da Paraíba do Norte.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a~ da Constituição ~ nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (·Código de Minas), decreta:

Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Heretiano Zenaíde
a pesquisar minérios de estanho em terrenos de sua propriedade
numa área de cinquenta hectares ('50 Ha.) no lugar denominado Pedras Pretas no distrito e município de Joazeiro, Estado da Paraiba
do Norte, área essa- delimitada por um poligono tendo um vértice
situado a quatrocentos e vinte e oito metros (428 m.) rumo sessenta e sete graus nvroeste (67° NW) ria crista do "Lajedo dos Tanques" e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: quinhentos e noventa metros (590 m.}, cinquenta e oito
graus e quinze minutos noroeste (58°15' NW); novecentos e cin~Jo
metros (905 m. ). cinquenta e cinco graus sudoeste (550 SW}; du.,..
zentos metros (200 m.), trinta e cinco graus noroeste (35° N\V);
mil e trinta e cinco metros (1 . 035 m.), cinquenta e cinco graus nordeste (55° NE); quinhentos e vinte metros (520 m. ), cinquenta e
oito graus e quinze minutos sudeste (58°15' SE); quinhentos e dez
metros (510 m. ), trinta e um graus e trinta mmutos norde~te
(31°30' NE); trezentos e noventa metros (390 m.), quarenta e se1s
graus nordeste ( 46° NE) ; duzentos metros (200 m.), quarenLa e
quatro graus sudeste ( 44° SE) ; trezentos e cinquenta metros (350 m.L
quarenta e seis graus sudoeste (46° SW); setecentos metros (700 rn.},
Lrinta e um graus e trinta minutos "";sudoeste (31°30' ~"3W). Esi..a
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.o o concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cusLeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
, e 40 do citado Código.
Art .. 5.0 O concesSionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrimmados no art. 71 do meSmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste dee1·eto, pagará de selo a quantia de quinhentos
mil réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as d~sposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costà.

DECRETO N. 6.813 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão· b1·asileiro José Ferreira de Azambuja a. pesquisar
ouro e associados em ter1·enos situados no municipio de S. Gonçalo do Sapttcaí, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituit;ão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Gódigo de Minas), decreta~
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira de
Azambuja a pesquisat• ouro e associadgs numa área de oitenta e um
(81) hectares, no terreno denominado ''Ricardo 1', muniCipio de S.
Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Ger~is, delimitada por um quadrilátero, assim definido: o vértiCe que é tornado para ponto de
partida está situado a trezentos (300) metros, rumo quarenta e sms
graus sudeste (116° BE) do quilômetro cento e quinze (Km. 115), no
ramal 13, Gonçalo do Sapucaí, da Rede Mineira de Viação; dest.e,
com rumo· setenta e cinco graus sudoeste (75° SW) e mil duzentos e quatro (1.204) metros de comprimento tem-se o segundo vértice; deste, ccrri rumo dez graus nOroeste (100 NW) e oitoc_entos e
vinte (820) mettos dr comprimento tem-se o terceiro vértice; deste,
com ruino oitenta graus nordeste (80°NE) e oitocentos e noventa
(890) metros de comprimento t.ern:-se o quarto e último vértice que
se une ao primeiro por uma reta de setecentos e oitenta (780) rlletros de comprimento e rumo trinta e três graus sudeste (33o SE) .
Esta autorizaç.ão é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. z.o O concessionário da autorizar,:.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
Art. a.o Esta autorização será declarada ·caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art ..24 e do art._ 26 do Código de Minas, se ocorrerem os moUvos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo -e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O conc%sionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nac1onal da Produção . Mineral e gozará dos favores
discriminados nô art. 71 do mesmo Código, 'na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo aa autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica dcGte. decreto, pagará- de selo a quantia de oitocentos e dez
mil réis (81"0<$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério c.h:t Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.814 -

DE 5 DE FEVEREIRO DE 1941

Auto1•iza o cidadão brasileiro Alber·to Quatrini Bianchi a pesquisar
ouro, pirita e seus associados no município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnfere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art._ 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro- Alberto Quatrini
Bianchi a pesquisar ouro, pirita e associados, numa área de quatorz~
(14) hectares, situada na fazenda "Bico da PP-dra", município· de
Ouro Preto, Estado de Mmas Gerais, área essa delimitada por urn
polígono mistilineo tendo um· vértice. sit~wdo a cinquenta ·(50) metros. rumo oitenta graus sudeate (80°SE) da confluência do córrego
"Bico da Pedra" com o córrego Divisório que divide as terras· dos
herdeiros de Francisco Coelho da Paixão, dos da faz.enda ''Quebra
Picos" de Joaquim Fernandes e cujos lados teem os seguintes comprimentos 0 orienta{~ões magnéticas: duZentos e oitenta (280) mo-.
tros, quarenta e dois graus nordeste ( 42° NE); duzentos e dez (21 O)
metros, sessenta e dois graus nordeste (62° NE); vínte e oito (2R)
metros, cinquenta e uove graus sudeste (59° SE), a estrada Rodrigo
Silva-Santa Rita na extensão de quinhentos e quarenta (540) metros até o ponto em que ela atravessa o córrego Divisório que limlt::t
a fazenda "Bico da PP,dra ", e deste ponto, pelo córrego Divisório até
o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. -16 do Código de Mmas e seus números I, II, III,-IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
·
neste -decreto·.
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Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custew
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e Il do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
·
,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fms da pesquisa, na forma dosarts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o o concessionário da autorização será fiscalizado" pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7i do me::>mo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 o título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cento e quarenta
mil réis (140$0) e será transcrito no 'livro próprio da Diviaão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 d'e fevereíro de· 1941, 12ü-. 0 da Indepen_Q_ência
e 53. 0 dá República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.815-

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Gusmão de Sales a pesquisar
mica e associados no municipio de Conquista do Estado da Baía
O ,presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. ·74, letra a, da Constituição, e nos termos .do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Cód1go de Minas), decreta:

Art. f.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Gusmão
de Sales a pesquisar mica e associados numa área de sessenta e dois
hectares e nove ares (62.09 Ha.) situada na Fazenda Cachoeira. muriicípio de Conquista do Estado da Baía e delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a sessenta e quatro metros (64 m.) na
direção •Cfuarenta graus sudoeste ( 40°. S\V) magnetico da casa do
administrador da referida Fazenda e cujos lados teem os seguintes
comprimentos e rumOs magnéticos: novecentos metros UWO m.) c
norte (N), seiscentos metros (600 m.) e leste (E), úitocentos e cinquenta e oito metros (858 m.) e quinze graus sudeste (15° SE) e
oitocentos e vinte e seis metros (826 m..) e oitenta· e cinco graus
sudoeste (85° SW) . - Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art.. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IH,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para -fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do CQdigo de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos nú~ero.s I e ll do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo re subsolo para os fms da pesquisa, na forma ·dos artigos 39 e

40 do citado Cód1go.

Art. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favO!'es discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que· será un'!.a via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de seiscentos e trinta
mil réis (630$0) e será transcríto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independênch

e 53.o da Repúbliea

GETULIO V AR()AS.

Fernando Costa.

DECRETO N. '6.816

-DE

5

DE l'EVERElRO DE

19H

Autoriza o cidadão 1Jrasil.eü·o Felix de Albuquerqu_e Guerra a pesquisar talco e associados no município de Carandai, Estado de
Mina.s Gerais.
O Presidente da Reptiblica, usando da atribuição que lhe confere
o .art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
d8 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Felix de Albuquer~
que Guerra a pe~quisar talco e a~sociados .numa área de cmquenta
(QO) hectares, no lugar denominado "Cavas" ou ''Cachoeira'', lambem conhecido por Santo Onofre, distritos de Carana1ba e Carandaf,
município de Carandaí, Estado de l\.finas Gerais, área essa delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices a oitenta (80)
metros, r-umo cinquenta e oito g-raus noroeste (58° NW) do eanto
oeste da casa de residêHcia de Avelino .Ferreira de Azevedo e cujos·
lados convergentes teem os seguintes comprimentos e orientações m&gnétieas: mil (1.000) metros, rumo oeste (W.); quinhentos (5001

metros, rumo sul (:3.) • Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, lU,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decr-eto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqui3a para fins de estudo sobre o minériu e cu:-5teio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caducf.t ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 ào Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I 6 Il do citado art., 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As Propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõE::s de.
solo e subsolo para os fins da pc.dquisa, na forma dos artigus 3'9 .o
40 do Citado Código,
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Art. 5.0 O concessionário da autorização Séorá fiscalizadu pelo
Departamento Nadonal da Pr0dução Mineral e gozará dos favor·es
discriminados no art.. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste d8creto, I:agnrá de: selo a quantia de quinhentos m1l
réis (500$0) e será• tra11scrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. ·
Art. 7..0 Revogam-se as disposições em ·Contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de
e 53.0 da República.

194.~,

120.0 da Independência
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa..
DECRETO N. 6.817

-DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Concede à "Comí)anhia Carbonífera Novo Horizonte Limitada" autorização pa'ta funcionar COrf!-O empresa de mineração
O -Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 74, letra "a 1' da Constituição e nos tarmos do decreto-·
lei n. 1.985, de 29 do janeiro de 1940 (Código de Mina,s), decreta:
Art. 1.0 É .concedida à "Companhia Carbonífera Novo Horizonte
Limitada", sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com
sede na cidade de· Laguna, município do ·mesmo nome no Estado de
Santa Catarina, autorização para funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que .ctioSpõe o art. 6.0 § 1.0 do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). ficando
á mesma sOciedade obrig·acta a cumprir integralmente as leis e regulamentos· em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da
referida autorização.
·
Art. 2.o Révogam-se as disposições em contrário.
Rio -de Janeiro, 5 de' fevereiro de 1941, 120•. 0 da Independência
e 53, 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.818-

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1941

Concede autorização pm·a funcionar à Cooperativa de Crédito Btnco
Central (Sociedade Coope1·ativa de ·Responsabilidade Limitoaa)
com sede na cidade de João Pessoa., Estado da Paraiba.
O Presidente da República resolve, de acOrdo com a alínea b.
do artigo 12, do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932,
revigorado pelo decreto-lei número 581, de 1 de agosto de 1938, ·conceder à Cooperativa de Crédito Banco Central (Sociedade Cooperativa
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de Responsabilidade Limitada}, autorização para funciOnar na cidade de João Pessoa, Estado da P·arhiba, após o s-eu .registo no Serviço de Econoi?ia Rural do Ministério da Agricultura.
Rio- de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GE'rULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.819

-DE

5

DE FEVEREII\0 DE

1941

Extingue dois cargos excedentes da classe E da carreira de Observadot
MeteOrológico do Quadro único do Ministério da Agricultura
O Presidente da República resolve declarar extintos, por se acharent vagos, em virLude da promoção de Otávio Lambert o Ernesto Castilho, dois (2} eargos excedentes da classe E, da carreira de Observador Meteorológico do Quadro único do Ministério da Agricnltura,
aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento,. para o preenchimento de cargos vagos na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas ao decl'eto-lei n. 982, ele
23 de dezembro àe 1938.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 19/d, 120.0 da Independência e
53.0 de> llepública.
GETULIO

VARGAS

Fernando Costa

DECRE'l'O N. 6.820- DE 5 'DE

FEVEREIHO

DE 1941

Rxtingue um cm·go excedente da classe J da carreira de Ayr6nom.o Cafeicultor do Quadro único do 1l'IinisMr'io da Agri-cultura
O Presidente da l{epública resolve deClarar extinto, por se achar
em virtude da promoção de Edual'do Virmonçl Suplicy. um (.i)
.cargo 1 ~!xcedente da classe J da carreira de Agrônomo <Cafeicultor ,do
QuadrO único do Ministério da Agricültura, aproveitando':-se o saldo
apurado. denti'o da verba g·lobal do respectivo orçamento, pm:a preenchiinento de cargos vagos na carre'ira de Agrônomo, confórme dispõem.as tabelas anexas ao decreto-lei n.· 1.489, de 4 de·: agosto de 1939.
vago~

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da IndependênCia e
53.o da .República.
GETULIO

VARG.·\.'S

Fetna.ndo Costa
Gol. de Leis '-- V oi. I!

13
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DECRETO N. 6.821 -

Autoríza a Sociedade
utilizar as

industn~al

DE

5

DE nvmEIRo DE

1941

de Sub...:Produtos Animais, Limitada,

águds do r;ío Quebrachinho, situado no município

de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934 e do decreto-lei n. 85·2, de 11
de novembro de 1938, decrela:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade Industrial de Sub-Produtos Animais, Limitada, com sede em Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul, a derivar, para uso exclusivo de suas indústrias, nO município de Bagé, naquele Estado, a descarga de cinco (5} litros por
segundo, das água·.3 do rlio Quebrachinho, curso dágua de d'omínio
da União·
Parágrafo· único. A presente autorização vigorará pelo prazo t.le
trinta (30) anos, a contar da. data em que for decretada, pelo Juiz
competente, a servidão d€' aqueduto.
Art. 2.0 Sob pena de caduC:idade do presente decreto, a autorizada deverá iniciar as obras dentro do prazo de sessenta (60) dia.:;.
contados da data da decretação da servidão de aqueduto e a co'1cluí-la no prazo de seis (6) meses~
Art. a.o Fica a autorizada proibida de conspurcar ou contaminar as águas não consumidas, sob pena de responQer pelas perd-=t'"e danos causados a terceiros, independentemente da multa de cinc(}
(5) contos de réis. que será aplicada pela Divisão de Aguas do Minist.ério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941, 120.0 da lndependência.
. e 53.0 da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

FP-rnando Costa.

DECRETO N. 6.822 -

DE

6

DE l"EVEREIRO DE

19fl1

Extingue. cara o excedente
O Presidente da República resolve declai·ar extin:to, por se achar
vago, um (1) cargu excedente da classe G, da carreira de Polícia
Fiscal, do Quadro' Permanente, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, -dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos, na mesma carreira~
conforme dispõem a.::: tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7
de dezemb-ro de 1"939, em virtude da tran_sferência de Pedro Freire
de Oliva.
·
Rio de Jan.e.iro, em 6 cté fevereiro de 1941, 120.0 da Indep-endênGi:~
e 53.0 da República.
GETULIO' VARGAS.

A. de Sou,za Costa.
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DECRETO N. 6.823-

DE

7

DE FEVEREIRO DE

19/d

Dispõe sobre a 1·edistribuição nominal dos (uncioná?·ios do Quadro I
do Ministé1'io da Viação e Obras f'úblicas
O Pr-esidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
artigo 74, letra a, da Constituicâo, e tendo em vista o de.creto número 6.446, de 31 de outubro ife 1940, r-esolve:
0

Art. 1.0 Os funcionários do Quadro I, do Ministério da Viação
e Obras Públicas ficam distribuidos e lotados nas várias reparticões
atendidas -pelo ·mesmo qua-dro de acordo com a tabela anexa ao presente decreto.
Art. 2. 0 Os funcionários, removidàs por efeito deste decreto,
deverão entrar em -ex.ercício na repartição em que flicam relatados,
dentro. do prazo estabelecido pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicação escrita.
Art. 3.0 O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 1·evogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Tabela de distribuição nominal dos funcionários do Quadro I do Minis ...
tério da Viação e Obras Públicas, a que se refere o decreto n. 6.823,
de, 7 de fevereiro d• 1941.

I -

GABINETE DO MINISTRO
CONTÍNUO

Classe F
1. Altamiro Pinto Moreira.
2.. Asclepiades Francisco de Oliveira.
CONSULTOR JURÍDICO

Padrão N
1. Eugênio de Lucena.
CONSULTOR TÉCNICQ

Padrão N
1. ·Moacir Malheiros F1ernandes Silva.
DATILÓGRAFO

1. Alice Sabóia de Castro .
.2. Arací Bagi de Araujo.

Classe G
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ESCRITURÁRIO

Classe E
1 . Alice Barreira Passos.
2. Vago.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe L
1. Alberto Randolfo Paiva.
2 .. Luiz Armando da Cunha.
Classe J
3. Vitor Marques ela Slilva.
SEH.VEN'l'E

Classe E
i. Izaias Lemos Monteiro.

Classe B
2. Osvaldo Nogueira.
li -

COMISS.W DE EF!CltNCtA
JON'l'ÍNUO

Classe F
L l\Iário Rodr_ignes Saldanha.
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Maria de Lourdes Ribeiro de Cas_tro.
2. Oiam a Pereir·a Teixeira.
Classe D
1. Dant!~ Benedito Cruz.
2. Newton _Ferreira.
ESCRI'fURÁRIO

Classe F
1. Arí Nascimento ·cordeiro.
2. Vagq.
MEMBROS

(FunçãO gratificada)

Di1·etor
Padrão .N

·1. Francisco :Mendes.
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Engenheiro

2

Classe L (Quadro li)
João Maria Br-o.xado Filho.
Administradm• dos Correios do Amazonas e Ac1·e (adido)

3. Raul de Azevedo.
OFICIAL ADMINIS'l'HATIVO

Classe J

1 . Agrígio Gomes de Matos.
2. Ilsa Stuckenbrui{.
Classe I

3. Bealriz Augusta d:e Morais.
SERVENTE

Classe B
1 . J.oaquim Rizo.

III -

SECÇÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
CONTÍNUú

Classe G
1. José Luiz dos Santos.
Classe F
2. Emílio Marcos.
DA'fiLÓGRAFO

Classe D
1. Dante Benedito Cru•.

2. Newton

Ferreira~

DESENHISTA

Classe I

L Sylvio Britto De Lamare.
ENGENHEIRO (DNPN -

DNOS)

Classe N
1. Silvestre Gomes de Araujo.
ENGENHEIRO (JFE -

DNER)

Classe L

1. Raimundo L1~al de :Macedo.
2. Vicente de Brito Pereira Filho.
ENGENHEIRO

(DAC)

Classe J
1. Henrique Peixoto de Oliveira.

19.7
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E'3CRITURÁRIO

Classe F
I . Otaci Paz.
Classe E
2. Darci Fonseca.
OFICIAL ADMJNISTRATIVO

Classe K
1. Júlio Xavier da Silva Moura·.

Classe J

2. Antônio Corinto de •Carvalho Froes.
IV -

CONSELHO NACIONAL DE AERONÁUTICA
DA'l'ILÓGRAFO

"Classe F
1. Vago.
;MEMBROS

(FUNÇÃO

GRATIFICADA)

1. Amilcar Sérgio Veloso Pederneiras (coronel) .
2. Antônio Apel Neto (capitão de fragata).
3. Antônio Moutinho Dó ria (bacharel) .
'>. Luciano Lobato Koeler (engenheiro).
Samuel Ribeiro Gomes Pereira (tenente-coronel).
6. Virginius Brito De Lamare (almirante) .

5:

SECRETÁRIO

(FUNÇÃO GRATIFICADA)

Oficia~

admin1s.trativo

CiaSs€ I

t. Antônio· Paulo Moura.
V CREPE

DE

SERVIÇO DO PESSOAL
SECÇÃO

(F~Nç.Ão

GRATIFICADA:·

Oficial administyativo

Classe .K
1. B,ebastião Adolfo Carneiro da Fontoura.
Oficial administrativo
Classe J
2. Antônio Luis Baronto.
12. ·otacíUo Cândido Duarte.
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Oficial administrativo

Classe I
3. Hélio Cruz de Oliveira.
Esc1·iturdrio

Classe F
4. Arí Ministério.
DATILÓGRAFO

( 1 EXCIWEN'rE)

Classe G
1. Adalice Caldas Machado de Queiroz.
Classe D
2. Armando Henriques.

3. Carmen da Rocha Sodré.
4. Fernando de Carvalho.
5. HUgo Laercio de Ba-rros •.
6. Maria -Carolina Ferreira d'e Macedo.
7. :'olilda Durães Cerqueira.
DESENHISTA

Classe G

i . Marcelo Cout.e.

DIRETOR

Padrão N

1. Francisco Mendes.
ENGENHEIRO

(IFE-DNER)

!. Vago.
ESCRITURÁRIO

ClasBe F
1 . Ar i Ministério.
2. Mari-a Nazareth Hungria F·erreira Chaves.
Classe E
3·. Je.suino de Freitas Ramos.
4.. Mari:J das Dôres Silveira.

5. Vago.
PAI\MAOÊUTIOO

!. Vago.
;MÉDICO OLÍNIGO

Classe. J
!. Eduardo Pinto de Vasconcelos Filho,
2. Manuel Ferreira GoteS.
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OFICIAI~

ADMINISTRATIVO

Classe L
1, Luiz Viria to da Fonseca Galvão.
2. ,:Moacir MalheiJ'os Fernandes -Silva.
Cla.sse K
3. Álvaro Pereira.
4.- José Potiguara da Frota c Silva.
5. Newton Ferreira Campos.
6. Sebastião Adolfo ·Carneiro da Fontoura.
7. Winckelmann de Barros- Barbosa Lima.
Classe J
S. Antônio Luis Baronto .
. 9. Artur Bulcão.
10. José de Nazaré Teixeira Dias:11 . Kilza de Sales Abreu T-eixeira Dias.
12. Otacilio Cândudo Duarte.
13. Valdemar Méra Barroso.
14. América Santiago.
15. Hélio Cruz de Oliveira.
16. Oscar Ramos.
17. Paulo Ornelas .de Carmargo Freitas.
Classe H
!8. Clotild,e Beatriz Aires de Miranda.
19. Gildásio Palhano de Jesus.
20. João Felício dos Santos.
21. Paulo Sebastião de Morais Velez.
22.Vago.
SECRETÁRIO

(FUNÇÃO GRATIFICAriA)

!. Vago.

VI

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DA'l'iLÓGRAFO

Classe G
1 . i\laria da Glória de Oliveira Mo ta,

2. :Marília de Freitas Siqueira.
3. Palmira Barros Henri.ques.
DIRE'l'OR

Padrão N

1. Fernando Augusto ele

Alm~ida

Brandão.

ESCRITURÁRIO

!. J ooé Lourenço Brag-a.
2. José Elói Filho,

Claose G
Cla&Se F

A'fOS

Do
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OFICIAL ADMINIS'l'RATIVO

Classe L

1 . Eneas Cardoso de Castro.
2. João Batista de Macedo Guimarães.
Classe K

3. Aloisio da Silva e Almeida .
11. Aparício Augusto Camara.
5. :Mario Bello Pimentel Barbosa.
6. Nelson de Paula Freitas Coelho.
Classe J
7. Júlio Gomes N1o;lLo.
8. Maria José Bittencourt de Moura.
9. Murilo Araujo.
Çlasse H
1'0. Alberto Fruzoni..
SECRETÁRIO

(FUNÇÃO GRAT!l~ICADA)

Datilógrafo
Clas.se G
1, Maria da Glória de Oliv~ira Mota.

VII -

SERVIÇO DO MATERTAI.
DA'l'ILÓGRAPO

Classe G
i. Luciola Siqueira Pinheiro Guimarães.
,DIRETOR

Padrão N
i. Alfredo de Souza Reis Junior.
ESÇRl'l'URARIO

Classe F
.L.

1\Iaria de Lourdes Cunha.

2. Vago.
OFICIAL ADMINIS'fRATIVO

Classe L
i. Alfredo de Sousa Reis Junior.

Class.e K

2. 1\fartinho Cesar da Silveira Garcez Filho.
Classe J
3. Rafael Barbosa Dias dos Santos.
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Classe H
4. José Nicolau de Barros Melo.
VIII -

PROTOCOLO

BIBLIOTECÁRIO

Classe I
i. Moacir Orcini de Castro.
CHEFE DE POR'l'AP,L\

(Excedente)
Classe I
i . Manuel Marcos.
CONTÍNUO

(3 excedentes)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Classe G
Acrísio Toscano de Brito.
·Bernardino Ferreira de Mesquita.
Cezar Pereira Soares.
Eugênio dO Nascimento.
Florêncio Rodrigues· de Campos- Goes.
Franklin José de Oliveira.
Henrique Teixeira Pinto.
Osvaldo Gonçalves dos Santos.
Pedro Minelio da Costa.
Classe l!'

10. Antônio Rod~igues de Oliveira.
11. Ernandes Correia Machado.
12-. Fábio da Silva Guimarãfss.

13. Nestor Gonçalves Bastos.
DATILÓGRAFO

(i excedente)

Classe G
1. Carmen Nunes Ribeiro Guimarães.
2. Celeste Morin Fernandes.
3. Edith Méra Barroso.
ESCRITURÁRIO

( 1 excedente)

Classe F
1. Deomar de Guedes Vaz.
2. Osvaldo d'Almeida Macedo Costa.
3. Paulo de Saldanha da Gama Brito.
4. Virgílio Correia de Queiroz.
5. Vago.
6. Vago.
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MO'l'OHISTA

Classe
1. Augusto Pacheco de Souza.
2. José Paulo \Veber.

'a

OFICIAL AD:r..HNISTRATIVO

Classe K
1.Jaime de Holanda Távora.
2. Raul Fernando Portugal.
Classe I
3. Ma teus Flosi.

Classe H
4. Edgard Bastos de Araujo.
SERVENTE

(3 excedentes)

- Classe E
1 . Romão Maranhão Bekman dos· Santo>

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
H.
12.
13.
t4.
15.
16.

17.
18.
. 19.
20.
21.

Classe D
Manuel Claudino da Silva.
Nestor Matos Serra.
Olímpio Ang.elo de Almeida.
Classe E
Antôruio DHma Carvalho.
Antônio Ponciano de Paula.
Ari Carvalho .
Djalma do Carmo Filho.
Geraldo Pedreira Maia.
!rene da Silva Wilken.
João Borges de Farias.
Joaquim Pedro.
José Benjamin Sales.
José de Freitas Lourenço Junior.
José Gonçalves Afonso.
Orion Paulo Lopes.
Valdemar Oli"v,"Jira e Silva.
Valdemiro Silva .
Valdir Loureiro ;sraga.
Zalí Marques de Barros Nóbrega.
Vago.
IX CHEFE DO

INSPETORIA FEDERAL DAS ESTRADAS
1) Administração Central
SERVIÇ_o DO PESSOAL

(FUNÇÃO

Oficial A.dministrativo

Classe J
1. Heitor O'Dwye_r.

GRATIFICADA)
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CHEl:>E DO SERVIÇO DO ~1A'rEIHAL (PUNÇ.:\0 GRA'l'IFICADA)

Engenheiro

Classe L

1. Flávio Vieira.

CHEFE DE POR'l'AR!A

(EX'l'INTO)

Padrão E
1. l\.figuel Peixolo da Silva.
DA'riLÓGRAI-'ÇJ

Classe G
1.. Alice Salgueiro Autran.
2. Avaní Baggi de Araujo Cox.
3. Francis Cavalcantli de Sabóia Maranhão.
!1. Hermes Drumond e Silva.
5. Lueília Uchoa Cavalcanti Alves.
6. l\Iessias dE' Azevedo Teixeira.
7. Odília Pereira dos Santos.
8. Virginia de Olivei-ra.
DESENHISTA

Classe J
1. João Jacques Boiteux.

Classe l
2. Armando Gonçalves de Oliveira.
3. Elpídio Barbosa.
/1. Ernesto Kopke.
5. Vag·o.
ENGENHEIRO (IFE -

DNER)

Classe N
1. Artur Pereira de Castilho.
2. ~"'rancisco Pereira Caldas.
3. José Palhano de J esús.
4. Mário d,o Lacerda Gordilho.

5. Mário 8-imões Correia.
6. Tomaz de Miranda. Freire de .Carvalb,o.
Clasge M
7. Antônio Vitorino Ávila.
8. Valter Ribeiro da Luz.
Glasse L
9. Cato ~Iário Dutra de Almeida.
10. Eduardo Rios, Filho.
11. Hermelindo de Barros Lins.
12. John Cramer Junior~
13. Manuel Gonçalv·es da Silva Torres.
1!1. Manuel I . uiz Martins.
15. Marcos Vald"etaro da Fonseca.
16. Roberto Paulino Soat·es de Sousa.
17. Rubens Eugenio de Freitas Abreu.
18. Silviio Cardoso de Aquino e C:xstro.

A'l'OS DO PODEH EXECU'ljlVO
( 1 EXCEDEN'l'EJ

ESCRI'l'URÁRIO

Classe

(J

1. Hostíbio Pereira da Silva.
Classe E
2. Alice Daniel de Deus.
3. Cibt~le Andrade de Cerqueira Lima.
4. EdiLh Pereira da Silva.
b. Elza Rocha Lima.
G. Onaldo dos Santos Galvão.
7. Paulo Guerra Alves Pereirtl.
8. Romeu Pinheiro Machado.
9. -\\l~ashingtbn de Moura.
INSPE'l'OR

Padrão R
1. Joaquim Licínio de Souzã Almeida.
OFICIAL ADMINISTRATlVú

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9:

Classe K
Alvaro Pereira da Costa.
Armando Carreira Lassance.
José Augusto Tavares de Lira.
Oton do Amaral Hen-riques.
Classe J
José Luiz Quadros Palhano.
José Vieira de Melo.
Júlio Freire.
Rolando Júlio Duelos.
Classe l
Franctisco Tiago Alves.

Classe H
10 .. Agesilau Pereira da Silva.
11. Francisco Assis da Silva.
12. Manüêl ·Ccsá.rio da Silveira.
13. Marina Cunha Lopes de 1VI1 ~lo·.
14. Zenon Moreira Mo ta.
15. Zon1 idn Costa.
SERVEN'l'E

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

( 1 EXCEDENTE)

Classe. E
Alexandrino José Pereira da Silva.
Guilherme Alves de Brt~Tos.
Luiz da Silva.
Manuel de Oliveira Lemos.
Pedro da üosla Brites.
Clas.se D
Antônio Diniz.
Enoch de Almeida Ph'es.
~'ernando Portugal.
Otávio de Souza Barbosa..
Paulo JOaquim Teixeira. ·

205

206

ATOS DO PODEB. EXEOUTI,10

2) DISTRITOS, FISCALIZAÇõES E COMISSõES DE ESTUDOS E
CONSTRUÇõES FERROVIÁRIAS
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Álvaro Galdino da Silveira.
2. Nair Alves Cardoso.
Classe D
3. Ma-ria José Rezende Rodrigues.
ENGENHEIRO (IFE -

1.
2.
3.
·4.
5.

DNER)

(5 EXCEDENTES)

Classe N
Alípio Gonç.alves Rosauro de Almeida.
Francisco ·cornélio da Fonseca Júnior.
Gustavo d.e Castro Rebelo Koch.
Henrique Ba-rbalho Uchôa Cavalcanti.
Joaquim Licínio de Souza Almeida.
Classe M

6. Adolfo José Moreira.
7. Afonso de Castro Rebelo Baggi.
8. Afonso de Miranda Freire de Carvalho.
9. Bráulio Eugênio Muller.
10. Carlos Caminha Sampaio.
11. Edmundo de Almeida Monte.
12. Enéas Vasconcelos de Queiroz.
13. Getúlio Lins da Nóbrega.
14. João Ferreira de Sá e Benevides.
15. Joaquim José de Souza Breves..
16 .•Tosé Alexandre Alcaraz.
17. Luiz Marinho de Azevedo.
18. Otávio Gordilho de Castro.
19. Oton Alvares de Araujo Lima.
20. Teóg~nes Rocha.
Classe L
21. Abel Peixot<J Meira.
22. Adão Bueno à e Araujo.
23. Álvaro da Cunha e Melo.
24. Antônio Eurico Saraiva.
25. Antônio Marques da Costa Ribeiro.
26. Antônio Nunes Galvão.
27. Artur Crespo de Oliveira.
28. Artur Rio de Cerquaira.
29. Augusto Paranhos Fontenele.
30.· Carlos Leal Burlamaqui.
31. Enzo Carlos Pinto.
32. Eudoro Lemos de Oliveira.
33. Evandro Ribeiro.
34. Genserico Muniz Freire.
35. Gilberto dos Santos Neves.
36. >Gracho Peixoto da .Costa Rodrigues.
37. Heitor Teixeira Brandão.

ATOS· DO PODER EXECUTIVO

38. Honório Bkalho Hung-ria.
39. Humberto Milano Júnior.
40. Izidoro de Deus Lopes.
41. João Capistrano Gomes do Amaral.
42. João Carlos Baltazar de Bt~m.
43. Joaquim Leite de Oliva.
·
44. José Gaioso Neves.
45. José Marques Viana.
~6. Leõnidas de Siqueira Menezes.
47. Lincoln Perry de Alilleida.
48. Mariano Sepulveda da Cunha.
4.9. MáliiO Leite.
50. Nativo de Paula Ferreira.
51. Oscar Rodo !fo Cox.
5':> Paulo Diamantino Lopes.
Classe K
53·. José Domingos de Matos.
54. Virgínia Ma_rques de Santa Rosa.
Classe J
55. Francisco Nelson Chaves.
ESCRITURÁRIO

Classe G
1. Celina. Fernandes.

Classe E
2. Ernesto Ulmann.
~. Ismael José da Silva.
L José Braga Vieira da Fonseea.
5. José Ramos de Oliva.
6. Sílvia Lima Basto de Armando.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Cla.sse K

t. Rodrigo de Castro.
2. Rômulo Lins de Barros Guimarães.
Classe J
3. Adonis Ribeiro da Cunha.
4. Álvaro Benjamin de Viveiros-.
5. Carlos Augusto de Moura e Cunha.
6. Durval da Silva Gama.
7. HeitOr O'Dwyer.
Classe I ·
8. Pedro Paulo de Souza.

Classe H
9. Amanda Pacheco.

10. José Drumonct e Silva.
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SERVENTE

1.
2.
3.
4.
5.

Classe E
Domingos Pereira ela Silva.
Ildefonso Alves Pacheco.
José de Oliveira Costa.
Lourenço _Martins da Silva.
Plínio de Souz.a Barbo-sa.
Classe D

6.
7.
8.
9.

Álvaro Peixoto da Silva.
Cirilo Av1ila Júnior.
Manuel Antônio Roque.
Mário Carvalho.
ClaBse B

10. Luiz de Caslro Pinheiro.
11. Naior de Almeida Pina.
X - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E NAVEGAÇÃO
1) Atlministrnçiio Central

A) GABINETE
DA'l'ILÓGRAFO

Classe F
1. Maria Helena Belfort Vieira de Andrade.
DIRETOR

Padrão R
:t't'(!derieo Cezar Burlamaqut.
OFICIAL KDl\TIN!STR.A'r!VO

Classe I
1 . Zuleida Cezar Burlamaqui.
SERVENTE

Classe E
1. Menezes de Oliveira Pires.

Classe D
1. Menezes de Oliveira Li no.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

B) DIVISõES E SERVIÇO REGIONAL DO PESSOAL
CHEFE DE PORTARIA

(extinto)

Classe G
1. Mário Raimuo.do da Silva.
CHEPE DO SERVIÇO fJO PESSOAL

(Função· gratificada)
Engenheiro ·
Ciaz;se L
1. Antônio de Goes Cav3lçanti.
DA'l'ILÓGRA:fO ,

- rz excedentes)
Classe G
1. Ald<J. da Cunha Duarte.
2. Alice da Silva Paiva.
3. Anarlinda Varges.
4. Giéa Claraz de Souza Mendes.5. Heloisa Aires Pinto.
6. 1\Jal'ia Amélia Barbosa.
7. Maria Betâmio Chrookatt de Sá.
8. Nadir de Freitas Tonini-.
g. VÁra Cruz Dias Pinlo.

10. Dulce Guimarães.
11. Teodoro Nunes.

DesenhiSta
(1 excedente)

Classe J
Classe I

2. Arnaldo :Mendes.
3. Osvaldo Strauch.
Classe G
4. Euclides Piracuruca.
Engenheiro

(DNPN -

DNOS)

. Classe N
i. Armando Xavier Carnei_ro de

.Albuquerque~

2. Décio Fonseca.
3. Fernando Viria to de Miranda 9arvalho.
4. Frederico Cezar Burlamaqui.
Co!. àe Leis - Vol. I1
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5. José Domingue.s Be.lfort Vie.ira.
· 6. José Gervásio de Awo:rirn -Garcia ;Junior.
7. Lotaria Hehl.
8. Lucas Bica lho.
Classe M
9. Augusto Hor-Meyll.
10. Clovis. de M&cedo Cortes.
11. Emílio Amarante Peixoto d.e Azevedo.
12. Procópio de Melo Carval)lp.
Classe L
13. Antônio de Góes Cavalcanti.
1L José Carlos de Chermont Rodrigues.
15. Osvaldo Guimarães Sant'Anna.
16. I)nulo Pinto Ferreira da Silva.
Classe K
17. Edwige:; Becker Hor-Mey ll.
18. Gilberto Canedo de Magalhães.
1 f!. Paulo Bicalho.
Classe I
2C. "J\iarina Brazilea Aranha ~Iirancla.
ENGENHEH\0-CHEFE DE l}IVISÃQ

(Função gratificada)

Enge.nheiro

Classe N
1. Armando Xavier Carneiro de Albuquerque.
2. Lo ta rio Hehl.
~. Lucas Bicalho.

Classe G
1. 0a8tão de Oliveira.
2 . Uum·aciaba Alves Ribeiro.
3. Jaime de P;tiva Santos.

4 . A llJerto Midosi.
5. E diluo de Carvalho.
6.
7.
8.
9.

Olas~e

F

Classe E
Anibal Maia.
Cléa de Vasconcelos Lessa.
Marta Lahey Leneuvile.
Maria Lúcia rreixeira -e Olíveü•a.
Oficiat. AdministratiV9

Classe J:.
1. C:tl."l'Js .Vieira Rechsteiner.
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Padrão P
2. Gastão de Carvalho.
Classe K
3. Manuel Tapajós Gomc_s.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Classe J
Anfilóquio de Araujo Ribeiro Junior.
Antônio. Alves da Rocha.
Antônio Pimentel Brandão.
João Batista Pereira.
João Tomé CardosO de ·Castro~
_José GonçalYcs de Pinho Neto.
Classe I

10.
11 .
12.
13·.

14.
15.

H).
17.

18.
19.
29.

21.
22.
23.
24.
25.

Adélia Lobo de Farias.
Cezar de Morais Brilo.
Hildebrando de Carvalho.
Jaime de Albuquerque Alves Maia.
Lauta P lres de Aguiar Cardoso.
Maria do Carmo Fernandes.
Maria do Carmo Morais ·ehagas ..
Mário da Silva e Almeida Filho.
Ma til de de ·Carvalho.
Newton Halfeld Fontainha ..
Serafim Alves dos Reis.
Classe H
Evelina de Nfedeiros Maia.
Nair Helena .de Marques Leitão.
Olga Teixeira de Gouveia.
Silvio Teixeira.
Vago.
PRÁTICO DE ENGENHAH.IA -

(3

DAC -

DNPN -

l>NOR

excedentes)
Classe H

1. Armando Nogueira Lima.
2. Mário Elpíd'io Fernandes.

Classe G
3. Cândido Gil Alvim Gafrée.
-1. João Carlos Pereira de -Melo.
5. José Alves da Cruz.
6. Oscar Fernandes da Silva.
Classe F
7.
8.
9.
10.

Alf1'edo Gonçalves Hartmann.

Armando Djalrna Xavier Carneiro de AibuquerquP..
José Eduardo Pimentel.
Zilmar Soares Montanry.
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SERVENTE

( 4 excedentes)
Classe E
Alfredo Pacheco dos Santos.
Francisco Caldeira de Assis.
Felipe Marcos da -silva Endson .Laurindo Ribeiro.
Pedro Pacheco dos Santos.
Sebastião Augusto de Farias.
Classe D
Alcides FI·ani:isc.c de Pau! r..
Ar i Gomes da Silva.
Canuto de Castro.
Glaciano Antônio.
Manuel Antônio Pereira.
Manuel Domingues da Silva.
Reginaldo Henriques Pinheiro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2) FISCALIZAÇõES DE PORTOS E COMISSõES DE ESTUDOS
E OBRAS
DATILÓGllAFO

(1 excedente)
Classe G
1. Ester da Costa Lima.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
1O.
11.

12.
i3.
14.
15.
i6.
17.
18.

Gentil Domingues da Silva.
João Franciseo Pais Barreto.
Maria José Christoph.
Paulo JUlio de Gouveia.
Pautila Gelina Xavier Carneiro de Albuquerque.

Classe F
Alcina Pecegueiro do Amaral.
Antônio Bento de Paiva.
David Gevaerd.
Edmilson Esteves.
Eduardo de Morais Filho.
Emília Veiga Ferreira.
Francisco de Castro.
Georgina Weyne.
Joaquim Delfino da Mota Júnior.
João de Guerra Castro Lima.
João Pereira Nunes.
Protenor Nunes Pires.
DESENHISTA

Classe J
1. Gastão .Aranha.
2. Roberto de Vicenzi.

A'ros DO PODER EXECUTIVO

Classe I
3. José Nogueira Lima.
4. Manuel Armando Xavier Carneiro de AlbuqUerque.
ENGENHEIRO DNPN -

Classe N
1. Cláudio da Costa Ríbeiro.
2. Francisco Benjamin Gallotti.

3. Francisco Vieira Boulitreau.
4. Luiz Teixeü'a de Carvalho.
5. l\·fanuel Antônio de Morais Rego.
Classe M
6. Alvirn Schimmelpfeng.
7. Anibal de Araujo Li::na.
8. Ov'dio Melo.
9. Benjamin 'l'eles da Rocha Faria.
10. Edgard de Souza Chermont.
11. Franklin de Oliveira Ribeiro.
12. José Gomes Parente.
13. José Gonçalves de Carvalho Melo.
14. Luiz Aires Porto Carrero.
15. Mário Maciel Viera Neves.
16. Ubaldo Gomes de •Matos.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
!25.
20.
27.

Classe L
Aécio Palmeira Lopes.
Carlos Fragoso de Lima Campos.
Eduardo de Magalhães Gama.
Eugênio Gampagnac.da Silveira.
Francisco Mangabeira Albernaz.
João Augusto Albuquerq_ue Maranhão.
João Schaun.
Mário da Silva Parijós.
Paulo de Carvalho Fontes.
Sebastião Hugo de Souza.
Thiers de Lemos Fleming.

34.
35.
36.
37.

Classe K
Antônio Belisário Távora.
Camilo det Castro Leite Filho.
Halley Nazareth de Souza.
Humberto Berutti Augusto Moreira.
José Rafael de Azeredo.
José Sobral da Silva Morais.
LLüz José Martins Romeu.
Ney Rebelo Tourinho.
Pedro Caminha de Sá Leitão.
Sílvio Lopes do Couto.

38.
39·.
4{).
41.

Classe J
Acrisio Fúlvio de Mirand'a ·Correia.
Afonso Henrique Furtado Portugal.
Arinos Milton Kampffe.
Joaquim Pyrrho de Andrade.

23.
2.9.
30.
31.
32.

as.

DN.OS
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42.
43.
44.
45.
46.
4.7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54:
55.

56.
57.
58.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

José Euclides Caracas,
Lourival de- Almeida Castro.
Pau'o PelLier de .Queiroz.
Roberto S.jnay N~ve~.
Rolando Ramos Costa.
Thucídides Rodrigues Lopes.
Classe I
Angenor Porto Pena de Carvalho.
Benjamim Lobo de Farias.
Edgard Jovíta Garcia de Souza.
Francisca dos Santos Furtado Nunes.
José Antônio Bennig.
Leônidas Alve.s de Oliveira.
Orlando de Oliveira Goe~dncr.
Paulo Púes.
Pedro yirialo Parigot de Souza.
Raul Ferreira da Silva Santos.
Rubens Pereira Reis de Andrride.
ESCRITURÁRIO

Classe G
de Lima Valente.
2. Alexina de Oliveira Braga.
3. Amaro Wenceslau Lopes de Albuquerque.
4. Amilcar de Carvalho.
5. Antônio Augusto de Castro Rios.
6. Antnio José de Ataide.
7. Arilno 'l'hompson de Carvalho.
8. Arlindo Leal Cavalcanti.·
9. Armando Ramos Mendes.
10. Ciro Fournier Monteiro Luz.
11. Dorval Melchiades de Souza Júnior.
12. Eutalio Ciro de Castro.
13. Gabriela dl' Queiroz Bernardes.
14. Guilherme Rodrigues dos Santos,
15. Hildebrando Reinert.
16. JoãD Agripino do Rêgo Barros.
17. João Matos de Oliveira.
18. João Rod"olfo Gomes.
19. José Alexandre e Silva.
20. Luiz da Franca José Bezerra,
21. Manuel Matos da Cunha.
22. Manuel Pinto Rodrigues Colares.
23. Oscar Pio de Campos.
24. , Osvaldo Perriraz de Almeida.
25. Pedro Paulo de Souza.
26. Ramiro dos Santos Rêgo.
27. Raimundo Simpl'cio Fernandes.
28. Virgílio de ·Matos Porto.
29. Virtulino Sampaio Meire1es.
Classe F
30. Arnaldo Esteves de Araujo.
31.. Assis Prreira da Silva.
32. Clovis Nogueira Ramos.
1.

Alesanclri:~

ATOS Db PO'DER EXEdtJTIVO.

33. Epaminondas José dos Santos.
34. Eugenio Saraiva de Andrade.
35. Guiovaldo Monteiro de Almeida.
36" G-ustavo Pereira de Souza~
37. ~Toão Soares do Nascimento.
38. José Conrado Maltfeld.
39. Leonel de Almeida .Rocha.
40. Lourival Alves elos Reis.
41. Manoel Machado Paranhos.
42. Manoel da Silva Godoy.
43. Margarida Torres.
44. Renato Thomaz do Nascim·entà.
45. René Pierre Feraudy.
Classe E
46. Edvaldo Silva.
47. Maria da Gloria Siqueira de AraujO.
48. Paulo Luzo Ferreira.
OPICIAL ADMINISTI\ATIVO

Classe J
1. Jorge Teixrira de Gonvêa.
2. Luiz de Azevedo Cunha.

Classe 1
3. Aldemar Cavalcanti de Albuquerque.
4. Alvaro Marques Lisbóa.
5. Antonio Leitão.
6. Astrogildo de Paiv a Mavignier.
7. Benjamin de Moraes Vtlloso.
8. Diogenes Gomes da Fonseca.
9. Emmanuel Ozorio Pereira Vianna.
10. Francisco de Assis Leite.
11. João Verçoza,
12. Jonas do Miranda.
13. José Gomes Vieira Campdlo.
14. José Marques de Amorim Garcia.
15. l\-1ario Silva.
Classe H
16. Adernar Peixoto de Azevedo.
17. Alfredo Alencar.
18. Aloysio Henrique Martinelli.
19. Alvaro da Costa Pinheiro.
20. Antonio de Carvalho Dias.
21. Arnaldo de Paula Lima.
22. Coriolano Soares dos Santos.
23. David Albuquerque Maia.
24. Francisco Benjamin Pirang~: .Je Aragão.
25. João Bernardino de Freitas.
26. José ErneSto da· Silva.
27. José dos Reis,
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28. Mercedes Dias Vieira.
29. Oscar Secco Campello.
30. Stella Christ Torres.
31. Tulio Augusto Fernandes de Oliveira.
32. Vicente de Souza.
PRÁ'fiCO DE ENGENHARIA (DNP!f., DAC E .DNOS) .

(3 excedentes)
Classe H
1. Alberto Mirapalheta~da Silva.
2. Antomo Mendes Antas.
·
3. Armando Clementino de Moraes Galvão.
4. Ary Mascarenhas Passos.
5. Astrogildo Segundo.
G. Augusto Domingos Monteiro.
7. Augusto Fausto de Souza Junior.
8. Everardo Pimenta de Figuei"tedo.
9. Francisco Daltro de Britto.
1 O. Gaston Hasslocher Mazeron.
11. João José de AssumpçãQ e Souza.
12. João de Medeiros Vargeris.
13. Luiz Costa.
Classe G
14. Ananias Fernandes. de Carvalho.
15. Antenor Leite de Menezes.
16.

Antonio Pires.

17. Argôo Alv"s Diae Gomes.

18. Ascendino Pereira Mru~ir.L
19. Calistrato Mulhw Salles.
20. Clodoveu Madtireira.
21. Eurico Hibeiro de Freitas.
22. Jeronymo Augu~to Curado Fleury.
23. João Pires Argollo.
24. José Gomes da Fonseca.
25. José Lins Fialho.
26. José. Mu;-ques da Silva.
27. Jupiter .Tosé de Paiva.
28. Juvenal à a Silva Lima Jorge.
29. Luiz à e Oliveira.
30. Obede Rodrigues da Silva.
31. Octacilio Barbosa de Paiva.
3'> Oswaldo Coelho Duarte.
33 .. Paulo Ribeiro -Machrtdo.
34. Quintiliano José c!e Andrade.

Classe F
35. Anlonio Sélva.
36. Americo Esteves da Rocha.
37. Dorval Campos.

38. Edgard Lustosa.
39. _Jnstiniano Lui7. Pereira da Silva.

A'rOS Do PODER EXECUTIVO
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SERVENTE

(3 excedentes)
Classe E

1 . Alvaro de •:Souza Marques.
Aniceto José Esteves.
Ascendi no Nascimento.
Goraldino Gonçalves da Luz.
João Evangelista Soares.
João da Penha Andrade.
João Telles de Aqui no.
Joaquim Gabriel do ~ascimentü.
José Bolivar de Oliveira.
Marinho :Miranda.
11. Pedro Francisco , Ribeiro.
12. Sebastião Corrêa da Rocha.
2.
il.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

Classe D
13. Armando Rodrigues Ribeiro.
14. C0zar Piassarollo Filho.
15. Francisco Rodrigues.
16. lVIanoel Fe-bronio de Oliveira.
17. Oswa·lcto Roque da Silva.
18. Rayrnundo Nonato de Salles.
19. Thermicio Lins ele Albuquerque.
20. Tito José Peixoto.
Classe B

21 . Amaro Cassemiro de I, i ma.
XI -

INSPETORIA FEDERAL DE OBR!\>3 CONTRA AS SECAS
AI,MOXARIFE

Classe I

1. Antonio Arlhur de Barros Cavalcanti.
2. Daniel Pereira de Carvalho.
3. Fr::mcbco Xavier Martrns Curvello.
Classe G
~~- Alfredo Gomes Guimat:iies.
5. Antonio Peixoto do Amaral.
6. Armando Froment.
7. Carlos Stuàarl Gurgel.
8. Edson Gomes Guimarães.
q. Thoma7, de Cantuaria Barreto.
CHEI•'E DE DISTRI'l'O

Padrão N

1. Francisco ae !Jaula Pereira de Miranda.
2. Leonardo de Siqueira Barbosa Arcoverde.
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CHEFE DE SERVIÇO DO PESSOAL

(Função gratificada)
Ofícwl admútistrativo

Classe 1
1.. Eurico Americano de Carvalho.
CON1'ABILIS'fA

Classe K

t. Fernando Cruz de Carvalho.
DA'l'ILÓGRAPO

Classe I!"

1.
2.
3.
4.

Ar-hillcs OberlamJcr.
Domingos Botinelly do Amaral.
Hila Schneeweí.ss Baptista.
Hilda Chaves .di'.! Gusmão.
Classe D

1).

Elizabeth l\laria J·ourdan Barroso Rmz.

Classe I
t. Walfrido Dms.

Classe H
2. Edgard Dias de Moura.
is. Hildebramlo Pompeu de Sou;m, Brasil Filho.
4. Jayme Barcellos de Castro.
5. João Evangelista Alves de 1\'J.ell.o.
6. Lucia Corrêa e Castro.
7. Osorio Palmella Bastos d'Olivcll'.:\.
Classe G
8. Joüo de Almeida Ferber.
9. José Mariote de Lima Rebcllo.
ENGgNHEJr~o

(IFOCS)
Clas!'e N
1. Luiz Augusto da Silva Vieira.
2. Vaga.
Classe M

3. Domingos Romuto da Gilva Cilmpoa.
4. Vago.

AT08 DO PODER EXEOU'.rJ\'0

Classe L·
Abelardo Andréa dos Santoo.
6. Arnaldo Pimenta da Cunha.
7 .•José Olympio Barboza.

~.

~.

1\oberlo Mil!er.

9.
1u.
11.
12.
13.

ClaSóc K
Floro Edmundo Freire.
Franci::;co Gouçal ves de Aguiar.
José Alberto Pinlo de Castro.
José d Av1la Lins.
Viuicins Cesar ::íilva dt! Bcrr-cdü."

1/l,

V1rgilio Pinheiro.

Classe f
15. Cosar Moreira Sergio.
16. Vago.
17. Vago.
18. VagrJ.

Classe
19. Ali piO de Castro.
20. Egbcl'Lo Carneiro da Cunha~
21. E"!:n~sto Pei·nzzi Machado.
22. 'llra:tc;f'CO T~JOmé- .da Frota. ·
23. Sebastião de Abreu.
24. Vago.
Classe H
25. José Annstaeio de Souza Aguiar.
26. Alce1J Cunha J_Jope8.
27. Luiz Canilbt• do Rego Barros.
28. Plmio Vieh·a Pol'dJg5.o.
29. Raul Viria to de Freitas.
30

Vago.
ESCRITUR ..\Rio

Classe G
1. AnnH.n Vcn·ç.osa Lo BouteJlier.

2. Arnaldo Nunes de (iliveira Barbosa Junior.
3. DeusdcdHh Basilio Alves.
4. EudoxiJ de SaJles BorgeR.
UIUS~f~

J:l'

5 .• Acrisio Adarnasto:; Alves de Araujo,
6. Horaé,i_ú Ponweu 1Unen·o.
7. Marw .TQf'tS Alve~ dos Santos Souzá.
C!a~se E
S. Alberto Casf..1'.J Brito.
9. Apolonio Bezerra Albuquerque Di no á.
10. Christla!lo de Souza Guimarfles.
11. Dalila da Silva Veloso.
12. Ooming'JS Fm'I·eil'a Leite.
13. Hebe Corrl'?a d;J Almeida.

t4. Mar i na dl). I\laga!hães Rodrigues.
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15, Mario Annunciato do Magalhães.
16. Paulo Alves Ribeiro.
17. Raymundo Baptü·,ta da Silva.
INSPE'l'OR

Padrão R

t. Luiz Augusto da Silva Vie.ira.
OFICIAL

AD~1INIS'l'RATIVO

Classe K
1. Heraclio Pires du Carvalho.
2. Horminio Monteiro Alvirn.
Classe J
3. Pau h Domingues da. Silva.
Classe I
4. Aurelio Flavio .Macl1ado França.
5. Edgard Carrilho da Fonseca e Silva.
6. Egydio Salles A1reu.
7. Euricu Americano de Carvalho.
8. Francisco do. Graça Caminha.
Q. Francisco Diniz Drummond Junior.
10. F.raneisoo Guimm·ães Ferreira.
H.· Franciseo :X avie;:- de Albuquerque Ramalho.
12. Joaquim de Sousa Ferreira.
13. Joaquim Caminha de Sá Leitão.
1 ,l_, Joaquim Frutuoso Pereira Guimarães.
15. José Luiz de Castro.
Hi. Luiz Cesar de Carvalho.
17. Naylor Bastos "\'illa;; _Bóas.
18. Nil•l J.\fagalhfics de Souza :Martins.
C:lasse H
19. Alfred·J Vicente do Souza.
20. Arthur de Albuquerque.
21. Eduardo Pinto de Lemos.
2') Etelvintl. Sc.mt.oro Xavier cje Souza.
23. Francisco F' irmo Cavalcanti de Moura.
2/L Gustavo Senna.
25. J osó ,Joaquim d8 Souza.
26. Juvenal Pompeu de Souza Magalhães.
2'7. JuYtmtina de Araujo.
28. Petrarcha AustrC'gesilo da G•.mha ....~asconcellos.
29. Rubens Pereira.
30. Victnr de Andrade Camisão.
PAGADOn

C:l:isse I
i. Carlof' Cordeiro da Rocha.
2. José lidaria ~ogue-ira.
3. Olavo Guimarães \Vanderley.

ATOS DO PODER EXECli'l'IYO

SECRETARIO

(Extinto;
Padrão L
1. Claudemiro Julic de Andrade Figueira
'sEnVENTK

Classe E
J • Alvar1J de Faria.

2. Victm·

Ba~o~.

masso D
3. Abel José Gonoalvcs.
4. Affonso da Sllveirn Duarte.
5. Octavio do Espirito Saulo.
6. Severino José Barbosa.
Classe <i
7. João Baptista França.
l3. lHano·~l do 1\'a;.;cime-nto Franç:r.
9, Pedro Arislides.
10. Rubem Gonçalves de Souza.
Classe D
1 L Ernani Miguel da Silva Filho.
12. Francisco Jos(: do Nascimento.
13. Nabuchodonosor Casado.
14. 'Oswaldo de Souza Lobo.
1 f). WaJde.m.ar 'l'avar·e~ .Bezer'l'a.
XII -

DEPARTAMENTO DE AERONAUTICA CIVIL
ALMOXARIFE

Classe H
L Roque Foscaldo.
CHEFE Dli: DIVIS.\0

(Extinto)
Padrão N
f. Trajano Furtado Reis.
CHEFE DE SERVIÇO DO PESSOAL

(Função gratificada)
OFICIAL

AD~IINISTRA'riVO

Classe I
1. Carlos Ferreira Campos.
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CHEFE DE SECÇ.i\.o DE MATID.'UAL

(Fnnção gratificada)
OFICIAL ADMINIS'fRA'riVO

·Classe K
1 . João de Almeida Brandão.
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Luiza Pitanga da Cunha.

2. Magdalena Dulce Smith de Vasconcellos.
3. Marm Luiza Bettamio Guimarãe~ Borges Fortes.
4. Zulmira Nepomuceno de Carvalho.
Classe F
-5. Maria Labandera.
DESENHISTA

Classe J
1. Alvaro Gonçalves.
Classe I
2. Renato Guimarães Palmeira.
DIRETOR

Padrão R
1. Samuel Ribeil'o GOmes Pere-ira {tenente.:...cor'onel).
ENCAIJ.REIGADO DE CON'fABILIDADE

(Função gratificada)
ESCRITURÁRIO

Classe F
1. Guilherme da Cunha Bastos.
&:.~CARH.EGADO

DO EXPEDIENTE

{Fun.oão gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe I
1. Cal'los Ferreira Campos.
ENGENHJ~IRO

(D A C)

Classe N
i, Adroaldo Tourinho Junqueira Ayres.
2. Cesar Silveira Grillo.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Classe M
3. Eloy Pontes 'reixeira.
4. Paulo Ozorio Jordão de Brito.
5. Roberto L azaro da Costa PimenteL
Classe L
6. Alberto de Mello Flores.
7. José da Costa Guerra.
8. Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida Filho.
Classe K
9. Fern!lndo Alberto Gama Rodrigues.
10. José Crysantho Seabra Fagundes.
11 . Mario Eloy da Costa.
12. Rufino Augusto Buarque de Almeida.
Classe J
!3. George Frederico Stoky Junior.
14. Jasmeiino Jardim Gomes Braga..
15. Jorge Moniz.
16. José Marcello Pereira da Cunha.
1'7. Octavio ·Augusto de Faria Souto.
ESCRiTURÁRIO

(! excedente)

1.

2.
3.
4.
5-.

6.
7.
8.
9.
1O.
11 .
12.
13.

14.
15.

Classe G
Diva Pinto Ferreira de Magalhães.
Francisco Pierre Carneiro.
José Joaquim Fonseca.
~osê Raymundo Macêdo Pereira.
Classe F
Antonio da Cunha Salgado.
Bianor Lafayette Bezerra.
Edgard Machado.
Franeisco Barros da Silva.
Guilherme da Cunha Bastos.
Jandyra de Barros Espinola.
João Maria Cavalcanti de Albuquerque.
Lourival Menezes Bonfim.
Lourival Ribeiro de Andrade.
Ma1·ina Pinto Ferreira de ·Magalhães.
Classe E
Maria da Conceição Machado Castro.
OFICIAL .(\DMINIS'l'RATIVO

Classe L
1. Otoni Soares de Freitas.

Classe K
2. João de Almeida Brandão.
3. Maacyr Sampaio.
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Classe J
4. J eronymo Herculano, de Calazans Rodrigues.
5. Luiz de Sá e Albuquerque.
6. Nílo Dornellas Camara.
Classe I
7. Alcina Nogueira da Gama.
8. Antonio Paulo Moura.
9. Armando de Albuquerque Santos.
1O. Carlos Ferreira Campos.
11. Gil de Figueiredo.
12. Luiz Carlos da Fonseca Júnior.
Classe H
13. Antonio Jorge de Mello.
14. Antonio da Silva Parijós.
15 . Ebert Vergara .
16. Heloisa Carneiro da Cunha Moscoso.
17. Miguel Gusmão de Souza Lima.
18. Paulo Luiz de Miranda e Silva.
19. Raymundo Marques de Farias.
20. Vago.
PRÁ'l'ICO DE ENGENHARIA

(DAC -

Classe H

1. Amaury Gonçalves Rocha.
2. Augusto Carlos de Mello L'Eraistre.
3. Bazilio da Rocha Cabral.
I~. Felipe de Vasconcellos.
5. Frederico Ramos Mendes.
6. Grecio Cavalcanti.
7. Jayrrle Ferreira.
8. João ~!achado.
9. José de Amo rim Garcia Filho.
1O. Osmar Barbosa Lima.
11. Sebostião de Castro Filho.
Classe G
12. Antonio da Rocha Ramos.
13. Antonio Elisio Cesario Silveira.
14. Antonio Gonçalves Morei;ra.
15~ Edgard Teixeira.
16. Felisberto Dayrell Junior.
17. Guilherme Cardoso de Araujo.
18. Helly Corrêa.
19. Henrique Fruzzoni.
20. José Ubirajara Jorge Mello.
21. Miguel de Almeida.
Classe F
22. Ajuricaba Aprigio de llienezes.
23. Alberto Alves Carneiro Pereira.
24. Fanor Cumplido Junior.
25. Jorge Brando Brandão.
26. Mario Noronha.
27. Paulo Maria Duprat Serrano-.
28. Raul de Lacerda Abreu.

DNPN -

DNOS}
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RADIOTELEGRAFISTA

Classe H
1 . Herenio de Castro.
SECRETÁRIO

(função gratificada)

1 . Fernando Ribeiro Gomes Pereira.
SERVEN'rE

Classe E
1 . Elyseu lgnacio da Silva.
2. Heitor Candido de Azevedo.
3. Hilario Domingos Alves.
4. Odilon Francisco dos Santos.
5. Oscar José dos Santos.
6. Victor Corrêa de Freitas.
Classe D
7. Alberto Gonçalves Faria.
8. Benigno Pereira Villas Boas.
9. Cassiano de Souza.
Classe B
10. Ce.<·mr Lucia da Cruz.
11. Eugenio Luiz Daniel Liparoti.
12. Eugenio dos Santos.
13. Jorge Cardoso.
14. Mario Pereira Gomes.
XIII -

INSPETORIA GERAL DE ILUMINAÇÃO
CHEFE DE SERVIÇO DO PESSOAL

(função gratificada)

Secretário
Padrão J
1. Trajano Siqu-eira Pinto da Luz.
DATILÓGRAF'O

Classe G
1 . Helio Mattos Moreira.
2. Margarida Maria Ribeiro da Silva.
3. Regina Rachei Tannenbaunn.
DESENHISTA

Classe H
f. Luiz Gomes da. Paixão.

Co!. de Leis -

Vol. II

15
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ENGENHEIRO (I. G. I,-)

Classe L
I. Adalberto Gomes de Carvalho.

Classe K
2. Antonio Fragelli.
3. Luiz Maia de Bit:tencourt Menezes.

Classe J
4. I saias Frota Cavalcanti.
5. Carlos De L amare.
6. Vago.
INSPETOR

Padrão N

1 . Francisco de Sá Lessa.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe J
1. José Maria de Santa Rosa.
2. José Maria do Valle Ramalho.
Classe I
3. Isnard Gomes Jardim.
4. Jocelyn Leal Ferreira.
Classe H
5. Silvino Luiz de Oliveira.
PRÁTICO DE ENGENH.Al\1A ·

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I3.
14.
15.
16.
17.
18.

(5 excedentes)
Classe I
Antonio Pinto Nogueira Aooioly Netto.
Enock Pereira da Silva.
Euzebio Castellar Prates.
João Brazilio ·Pereira da Silva.
João Frederico Lens Niederauer.
José Alves Netto.
Julio Medeiros.
Marianno Augusto de Medeiros.
Octavio Na varro de Andrade.
Raul Goulart.
Themar Amaral Rossas.
Classe H
Antonio Ferreira da Silva,
Ar:y de Souza Rangel.
Emyr Vida! de Campos Mello.
Francisco Pires Ferreira.
José Secreto.
Oswaldo Paixão.
Sebastião José Ribeiro.
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Classe G
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alberto Escarlwte.
Aldo de Oliveira Torres.
Erico Joaquim São Paulo.
João da Silva Rabello.
José da Silva Ramalho.
Manoel Dias Rodrigues Filho .
Manoel Marinho de Almeida.
Nazareno de Menezes.
Nilo de Souza Rangel.
Silviano Homem de Carvalho.
Vago.
SECRETÁRIO

(extinto)
Padrão J
1. Trajano Siqueira Pinto da Luz.
SÉRVEN'l'E

Classe E
1. 'Ulysses Vianna dos Santos.
Classe O
2. Agenor.Canuto.
3. Antonio Carlos Moreira.
4 . Dario Pereira Lopes.
XIV-- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
'·
ALMOXARIFE

Classe I
1. Emilio de Mesquita Vasconcellos.
Classe H
2. João Eberhard Klapperich.
Classe G
3. Charles Rudge Hampshire,
Classe F
4. Antonió Antonelli de Arruda Furtado,
5. Emmanuel de França Torres.
6. Lucilo Menezes.
-CHEFE DO SERVIÇO DO PESSOAL
·
(função gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe I
1 , Alberto Gomes de Miranda e Silva.

228

,ATOS DO PODER EXECUTIVO
DATILÓGRAFO

Classe E
1. Antoriio de Souza Rosas.
2. Nair Barros Macedo.
3.
4 .·
5.
6.
7.

Classe D
Ari Lanzini .Pellizer.
Clernentina ·Garofalo.
Osmar de Guedes Vaz.
Salvador Luiz Gomes de Miranda e Silva.
Thereza Virgem do Rêgo Barros.
DESENHISTA

Classe I
l. Antonio Accioly.
.
2. Carlos Valle Palhano de Jesus.
3. Luiz Wanderley da Silva Santiago.
Classe H
4. Lafaye.tte Barreto Pinto.
Classe G
5. Luiz Coelho de Britto.
6. Vago.
DIRETOR

Padrão R
1. Yeddo Fiuza.
ENGENHEIRO

Classe N
1. Angelo Nicolan Maria Crosato.

2. Philuvio de Cer·queira Rodrigues.
3. Ulpiano de Barros.
Classe M
4. Humberto Paranhos Pederneiras.
5. Tertuliano Antonio da Fonseca Lessa.
Classe L
6. Alfredo de Castilhos.
7. Antonio Furtado da Silva.
8. Flavio Vieir·a.
9. Gentil Tristão Norberto.
1O. Gerei no Ferreira.
11. Jacintho Xavier Martins Junior.
12. Joacy Nunes de Almeida.
13. José Pedro de Escobar.
14-. Jorge Soares de Gouvêa Filho.
15. Paulo Gomes Braga.
16. Roberto Ribeiro Meira.
Classe K
17. Adhemar Benevolo.
18. Armando de Godoy Filho.
19. Camerino Fi alho.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

20. Cicero de Andrade Magalhães Gomes.
21. Deolindo Ferreira Lima
22. Vasco de Azevedo Filho
Classe J
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3·2.

33.
3i.
35.
36.
. 37.
38.

Cezar Setembrino de Carvalho.
GalileU Antenor de Araujo.
Gehtil Waldemar Guimarães.
Gerd Stoltemberg.
Hormindo José Marques.
·Humberto Gordilho Freire de Carvalho.
lgnacid Marques Dias.
João Maggioli Dantas ..
Luiz Filipe Camargc de Almeida
Newton Coimbra Bit.tencourt Cotrim.
Olympio Fonseca de Araujo.
Paulo de Araujo AI vim.
Rubem Rodrigues da Cruz Ribeiro.
\Valdemiro Montenegro de Oliveira .
Vago.
·
Vago.
ENGENHEIRO-CHEFE (e~tinto)

Padrão P
1. Yeddo Fiuza.
ENGENHEIRO-MEC.~NICO-ELETRICISTA

Classe L
1. Oswaldo Figueira Soares Alvim ..
ESCRITURÁRIO

Classe G
1. Daniel Corrêa da Silva.
2. Henrique de Abreu Maia.
3. Mario Martins Lage.
4. Raymundo Emydio de Castro.
5. Salomão de Sá e Benevides.
6. Yara Bird.

Classe F

7. Jarbas Brasiliano da Costa.
8. Sebastião José Marques.
Classe E
9. Adelmo Saldanha de ;l\{edeiros.
Americo Pirondi.

10.
11.
12.
13.
14.

E!oah Cunha Lopes.
Lygia Miranda.
Nelson Pereira de Castro.
Oswaldo Barbosa Corrêa.
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(Serviço Regional)

ESCRITuaAaw

Classe E
:1. Jorge Rodrigues Vasconcellos·.
2. José Loretti Werneck.
3. Manoel Ba\)tista de Abreu.
Classe D
4. Antonio Corrêa.
5. Arnaldo Barroso de Mello.
6. Bernardo Xavier da Silva.
7. Eraldo Americo de Urzedo Rocha.
8. Ethon Saroglia Rocha.
9. J eronymo Alves.
10. José de Oliveira Rollim.
11. Octavio :da Silveira.
Classe C
12. Almir P.ereira .
13. Antonio Augusto de A,lmeida Junior.
14. Ayassar Dantas Carmo.
15. Dilson Melgaço Fílgueiras.
16. João Canuto Feitosa.
17. Manoel Alves .Nogueira.
18. Maria Carmina de Carvalho.
19. Paulo de Azevedo Maya .
. 20. Vago.
21. Vago.
OFiéiAL ADMINISTRATIVO

Classe K
l. Paulo Camoulet.

Classe J
2. Alberto Lecomte Perriraz.

3. Henrique Moreira Ventura.
4. Oswaldo Simões Corrêa.
5. Paulo Goulart.
Classe I
6. Alberto Gomes de Miranda e Silva.
7. Eurico Cantalice de Freitas.
8. Eurico Pacobahyba.
9. Yara Pirondi.
Classe_ H
10. Antonio José Pinto.
11. Crisanto Sebastião de Faria.
12. Eglantine Soa['es ')'anner de Abreu.
t 3. Francisco Schettino.
14. Judith Canongia Barbosa.
15. Luiz Alves da Costa.
16. Luiz Carneiro de Mendonça.
1.7. Maria Amélia da Silva Guimarães.
18. Maria Rodrigues.
19. Pedro Paulo de Moraes Re.go.
20. Vago.
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Pagador
Padrão I
1 . Boaventura Mendon'ça d' Avila.
Prático de engenharia (DNER)
Classe H
1. Edgard Guimarães Coelho.
2. Nat.ale Giuseppe Crosato.
Classe G
3. Ernesto :Manna.
4 .•José Eustáchio de Miranda.
5. José Flávio de Almeida Sampaio.
G. Joseph Alberto Burkhardt.
7. Moacyr Moreira de Andrade.
8. Oldemar de Carvalho Almeida.
9. Renato Lopes Leitão.
10. Vago.
SECRE'l'ARIO

(FUN·Ç~O GRATIFICADA}

Oficial administ1·ati1Jo

Classe I
1. Yara Pirondi.
Servente

Classe E
1. Elias Ferreira da Silva.
2. Jorge Mariano dos Santos.
3. Miguel Crozet.
4.. Pedro Vital Bezerra e Menezes.
Classe D
5. Antônio Mourão.
6. Boaventura de Araujo Góes.
7. Claudionor. Camel!o.
8. Pedro Antonio Rodrigues.
Classe E
9. Adriano Pereira da Mo ta.
10. Antonio Angelo.
XV

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
CHEFE DE DIVISÃO (FUNÇÃO GRATIFICADA}

Engenheiro

Clas.se L
1. Laerte Rangel Erigido.
Engenheiro

Classe J
2. Luiz Paulo do Amaral Pinto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CHEFE DE DISTRITO {FUNÇÃO GRATIFICADA)

Engenheiro
Classe K
L Camillo de MenezBs.

Engenheiro
Classe J
2. José de Oliveira Coe.lho Possas.
3. Lauro Athayde de Freitas.
4. Luiz Lima da Veiga.
CHEFE DE PORTARIA (FUNÇÃO.GRATIFICADA)

Servente
Classe C
1 . Manoel Martins Roubaud.
CHEFE DE SECÇÃO DO MATERIAL (FUNÇÃO GRATIFICADA)

1. Vago.
CHEFE DE SECÇÃO DO PESSOAL (FUNÇ1\0 GRATIFICADA)

Oficial administrativo

Classe I
1. Orlando Pereira Cardoso.
DATILÓGRAFO

Classe F
Agostinho Marques.
Ary de Sá Menezes.
Claudio Carmo da Silva.
Durval José Martins de Araujo.
Classe E
5. Julio Guedes Netto.
1.
2.
3.
4.

DESENHISTA

Classe I
I. Gualberto Veiga.
Classe H
2. Carlos Fiseher Beek.
Classe G
3. Juli•) Cezar Barbosa Penna Filho.
4. Raymundo Doria Soares.
DIRETOR

Padrão R
1. Hildebrando de Araujo Góes.

ATOS DO PODER EXECU'riVO
ENGENHEIRO (DNPN- DNOS)

Classe N
1. Hildebrando de Araujo Góes.
Classe i\1
2. Francisco Saturnino Braga.
Classe L
3. Laerte Rangel Brigido.
Classe K
4. Bento Santos de Almeida.
5. Camillo de Menezes.
6. Manoel Pacheco de Carvalho.
Classe J
7. John Charles Long Junior.
8. José de Oliveira Coelho Possas.
9. Lauro Athayde de Freitas.
10 .. Luiz Lima da Veiga.
11. Luiz Paulo do, Amaral Pinto.
12. Pericles Fabricio de Barros.
13. Raymundo Claudio Corrêa Leitão.
Classe I.
14. Alcides Ballariny.
15. Antonio Dias Martins Junior.
16. Antonio Marques de Brito Amorim.
17. A ti la de Abreu Travasses.
18. Luiz Felipe Huet de Oliveira Sampaio.
19. Luiz Marinho de Albuquerque Andrade.
20. Luiz Palma Lima.
21. Raymundo Ayres Summer.
22. Sidney Campos Hesketh.
23. Simplicio Rubim de Pinho.
24. Vago.
25. Vago.
ESCRITURÁRIO

Classe G
1. Antonio Dutra de Araujo.
2. Guilherme Vianna Dias.
Classe F
3. Alcenor Melchiades de Souza..
4. Antonio Alves de Araujo.
Classe E
5. Amaury Augusto Paes Leme.
6. João Guimarães.
·
7. José Hannequim Dantas.
8. Luiz de Mattos.
9. Vago.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe I
1. Orlando Pereira Cardoso.
2. Renato Alves Ribeiro.
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Classe H
3. Aguinaldo Moreira da Silva· -Lima.
4. Firmino Rangel Brigido.
5. Mario Conrado de Niemeyer ~

6. Mario Raymundo da Silva Filho.
PRATICO DE ENGENHARIA (DNPN- DAC- DNOS)

Classe G
1. Maur1 Luiz dos Santos.

Classe F
2. Antonio Coelho de Rezende Netto.
3. Antonio João da Motta .
.4. Cyro Lincoln da Silveira.
5. Demosthenes Barbosa de Moraes.

6.
7.
8.
9.

Edgard Virgilio Pinon.
Henry Levindo Leonardos.
Izauro Pinto.
Lindolpho Prieto.

10. Nazir Gonçalves Moreira.
SECRETÁRIO DO DIRETOR (FUNÇÃO GRATIFICADA)

I. Vago.
SERVENTE

.Classe E
f. Izolino Martins de Araujo.

Classe C
2. Argeo Lopes de Sá.
3. Manoel Martins Roubaud.
Classe B
4. Alcy de Souza.
5. Sebastião Ary de Sá.
6. Sosthenes Cesar de Mello Sobrinho.

·DECRETO N. 6.824 -

DE

7

DE

FEVEREIRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação das fibras conhecidas sob a denominação de "PacoPaco", visando a sua padronização.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que. dispõe o. art. 6.0
do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação das fibras conhecidas sob a
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denominação de "Paco-Paco!', visando ~ sua padronização, assinadas
pelo Min~s,tro j~ Estado dos Negócios da- Agricultura.
Art. 2.0 Revogain-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúblka.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

Especificações e tabelas para a classificação -e fisc?.lização da. exportação das fibras conhecidas sob a denominação de "Paco-P.aco", "Vassoura Mineira", ou "Malva", baixadas com o decreto n. 6.824, de 7
de fevereiro de 1.941., em virtude das disposições do decreto-lei
n. 334, de 1.5. de março de 1.938 e do regulamento aprovado pelo
decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1. 0 A classificação das fibras conhPcidas sob a denominação
de PACO-PACO, VASSOTJRA MINEIRA, ou MALV A, obedecerá às es-

pecificações qn1~ ora se estab~lecem d2 conformidade com os a.rti ...
gos 5. 0 , 6.0 e 7.0, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739.

de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 As fibra~ referidas no artigo anterior serão classifica-

das, segundo a e.spécie, grau de limpeza, defeiLos de beneficiamento,
colol'ação e maciez. ~m c.inco tipos, Cl}m a se{lui:lto ordP.m de valo:·es ·
Tipo l.
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
§ 1.0

3.
5.
7.
9.
O tipo 1 será constituido por fibras de 1,20 a 1,80 metros

de co'mprimento. de coloracão esbranq1.1.icada ou amarelada, sem defeitos de beneficiamento ou maceração, brilhantes, .sedosas, com a resistência normal ·da espécie ou varie-dade.
§ 2.0 O tlpo 3 será constituido por fibras de 1,20 a !.,80 de com-

primento, de coloracão ama.relada, .podendo admitir outras tonalidades, como a pardacenta ou ligeiramente esverdeada, mais ásperas
do que. as do tipo anterior, com defeitos de beneficiamento .ou maceração mais acentuados. e cOm a resistência normal da espécie.
§ 3.0 O tipo 5 será constituido por fibras de 1,20 a 1,80 de com-

prlm.ento, de coloração amarelada, acinzentada ou esv-erdeada, com
maiores defeito5 de beneficiamento do qúe no tipo anterior, de re-sistência normal, ásperas.
·
§ 4.o O tipo 7 será constituido por fibras de 1,00 a 1,60 de com-

primP.nto, de coloração esverdeada, pardacenta ou amarelada, C?m defeitos de beneficiamento e aspereza .superiores ao tipo anterwr, de
resistência normal.
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§ 5.0 O tipo 9 será conslituido por fibras de 1,00 a 1,60 de comprimento, de coloração cinza, parda, ou de outras tonalidades; defeitos
c!e beneficiamento e aspereza superiores aos tipos anteriores, de re..
s:.stência normal.

·Art. 3.0 O tipo 1 será considerado "descritivo", não se fornecendo dele amostras~padrões.· Para os demais tipos .serão fornecidas
amostras-padrões. preparadas em manojos ou mechas de meio quilo,
fechadas com selos especiais, do qual constarão a data da confecção,
o nome das fibras, o peso da amostra, tipo e outr_os característicos
julgados neces,sários à id(!ntificação e inviolabilidade dos padrões.
Art. 4.0 As fibras que não puderem ser enquadra,das em qualquer dos tipos mencionados s~rão classificadas abaixo do padrão.

Art. 5.0 Sd poderão ser classificadas nos tipos especificados as
fibras obtidas de beneficiamento normal.
Parágrafo único. As fibras que se apresentarem com aparência
e contextura modificadas por tratamentos especiais, físicos ou químicos,· s~rão classificadas por equivalência co:m os tipos padrões,
'constando, obrigatoriamente.· do certificado de· classificação, além da
expressão "classificada por equivalência" a designação "rebeneficiada".
Art. 6.0 . Verificando-se, em ·um mesma: fardo, mistura de qualidades. será a classifica.cão feita pela amostra inferior nele encontrada.
Art. 7. 0 Na feitura dos padr'ões só poderão ser utilizadas fibraS
da mesma espécie. em seu estado natural. isto é, tais como sairem do

beneficiamento.

Ar:t. 8.0 As amostra~-padrões. observâdas as disposiç,ões dos arligos;12. 13 e 14 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739. de 29
de maio de 1'940, serão válidas pelo .prazo de um ano, contado ·da data
do seu fornecimento.
·
Art. 9.0 Não será permitido, considerando-se fraudes puniveis de
acordo com os arts. 88 e 89. do regulamento aprovado pêlo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940, no acondicionamento on embalagem:
a) fibras. feixes; manojos ou mechas de fibras com unidade tx-

cessiva:
b) impurezas, de qualqner natureza. que não fore;n naturais do
beneficiamento;
c) fibras de coloracão defeituosa em consequência de fer-mentação;
d) fibras oue p·elo contacto com a água.- o'u por outra .Qu3.lqucr
r.ausa, tenham perdido sua resistência natural.

Art. i O. OS certificadOs de classificação. respeitadas as dispvsições do art. 36, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739. de
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de um ano, contado da
data de sua emissão.
·

Art. 11. A~ d~sp~~as -rP.lativas à qlas~ificacão e à. fiscalização da
exportação das fibras mencionad_as. e,_ bem assim, aquelas previstas
n'o regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

237

1940, para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação das
partes interessadas, serão cobradas de a-cordo com a seguinte tabe!a,
por quilo:
a) Classificação (art. 80) inclusive tirada de amostras e

emissão de certificados . . ........................ .
Reclassificação (~rt. 39) inclusive emissão de certificados ......................................... .
c) Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ......... .
d) Fiscalização do comércio interno (art. 51) ......... .
e) Inspeçõfs pa:·a os fins indicados nas alíneas c e d do artigo 79 . . ..................................... .
f) Fornecimento de padrões (§ j,o do art. 12) -preço da
coleção de amostras dos tipos 3, 5, 7 e 9 .......... .
g) Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decretolei n. 334, de 15 de março de 1938 e arts. 70, 81 e 82
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29
d~ maio de 1940) inclusive emissão ô,e certificado ..

$010

b)

$003
$015
$005
$Ü05
100$000

$005

Art. 12. Em instruções especiais, aprovadas pelo Ministro da
Agricultura, pafa a boa execução dos trabalhos de classificação e fiscalização da exportação, poderá o Serviço de Economia Rural fixm~
o limite de unidade para o acondicionamento e embalagem e, bem
assim, outras características que interessem à classificação das fibras
especificadas.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1941. -

DECRETO N. 6. 825 ...::._

DE

7

Fernando Costa.

DE FEVEREIRO DE 1941

.4.prova as especificações e tabelas para a cla~sificação e fiscalização
da exportação das fibras conhecidas sob a denomi-nação de "Juta
Indiana Cultivada no Brasil". visando a sua pqdronização.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4 da Constituição. e tendo em vista o que dispõe Q artigo 6.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do
regUlamento· aprovado1,pelo decreto n. 5.739, de 29 d~ maio de 1940,
decreta:
,

Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização Ja exportação das fibras conhecidas sob a
denominação de "Juta Indiana Cultivada no Br·asil", visando a sua padronizaçãó, assinadas .pelo ]\finistro de Estado dos Negócios da AgriCultura.
Art. 2.0 Revogam-se <.s. ctispos!~ões em cuntrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevei•eiro de 1941, 12-o.o da Independência
e 53.0 da República.
GI~l'UJJIO

VARGAS.

Fe1•nando Costa.
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Especificações e tabelas para a classificação e fis~alização da exportação das fibras conhecidas so]) a denominaçãO de "Juta Indiana Cultivada no Brasil", baixadas com o decreto n. 6.825, de 7 de fevereiro
de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de 15 de
março de 1938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.

Art. 1.o A classificação das fibras conhecidas sob a denominação de «Juta Indiana Cultivada no Br(i_sil" obedecerá às especificações
que ora se esbthelecem f1e conformidMte com os artigos 5.0 , 6.0 e 7. 0
do regulamento aprovado pelo deci·eto n. :i. 739, de 29 de ma10
de 1940.
Art. 2.o As fibras referidas no artigo antefior serão classificadas, segundo a espécie, grau de limpeza, defeitos de beneficiamento, c.oloraçãc e maciez, em cinco tipos, com a seguinte~ ordem de
valores :
Tipo 1
Tipo 3
Tipo 5
Tipo 7
Tipo 9.
§ 1.0 O tivo i será constituido por fibras de 2,50 a 3,50 metros
de comprimento, esb1·anquiçadas ou amareladas, macias, brilhantes,
resistentes, sem defeitos de maceração.
§ 2.0 O tipo 3 será constituido p{_lr fibras. de 2,50 a 3,50 metros
de comprimento, de coloração amarelada, ou ligeiramente pardacenta,
rnacias, brilhantes, resistentes, com alguns defeitos de benefi:.~ia
mento ou maceração, como cutícula~ aderentes às fibras, pequena
quantidade de substâncias pépticas.
§ 3'.o O tipo 5 será .constituido por fibra~ de 2,50 a 3,50 metros de
_comprimento, de coloração amarelada_ ou P::trda·cent'l, ligeiramente
ásperas, de resistência: e hrilho normais e .<':om maiores defeitos de beneficiamento do .que no tipo anterior.
§ 4. 0 • O tipo 7 será, constituido por fibras de 2,50 a 3,50 metros de
comprimento, de coloraç.ão acinzentada, pardacenta, ásperas, resisten..
tes, com maior quant.idadC de defeitos do qu.e no tipo anterior.
§ 5.o O tipo 9 será constituído por fibra.s de 2,50 a 3,50 )lletros de
comprimento, de coloração pardacenta, mais caTregada do que no tipo
7, podendo porem, admitir outras tonalidades, com muitos -def.eitos de
maceração, ásperas, de resistência natural.
Art. 3.0 O tipo 1 desta padronização será considerado "descritivo". dele não se distribuindo amostras-padrões. Os demais tipos serão
confeccionados em mechas ou manojos de .1,50, quilo de peso, fechados com selos especiais, nos quais constarão a data da confecção, peso,
tipo, nome da fibra, e outros característicos julgados indispensávei:,
à identificação e inviolabilidade dos padrões.
Art. 4.o As fibras que nã'O· puderem -ser encjuadradas· em qualquer
dos tipos mencionados serão classificadas abaixo do padrão.
Art. 5.0 Só poderão .ser ·classificad.as nos tipos ·especificados as
fibras obtidas de beneficiamento normal.
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Parágrafo único. As fibras que se apresentarem com aparêncla e
contextura modificadas por tratamentos especiais, físicos ou quimwos,
serão -classificadas por equivalência com os tipos padrões constando,
obrigatoriamente, do certi-ficado de classificação, alem d~ expressão
·'classi!'icada por equivalência" a designação '.'rebeneficiada".
Art. 6.0 VeriHcando-se, em um mesmo fardo, mistura de qualidades, será a classificação feita pela amostra inferior nele encontrada.
'
Art. 7.0 Na feitura dos ·padrões .só poderão .ser utilizadas fibras
da mesma espécie, em seu estado natural, isto é, tais corno saírem do
beneficiamento.
Art. 8.0 As amostras-padrOes,_ observadas as ·disposições dos ~r
tigos 12. 13 e 14 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de "'1940, serão válidos pelo prazo de um ano, contado da
data do seu fornecimento.
Art. 9.o Nã'O será permitido, -considera.ndo-se fraude-s puníveis de
acordo com os arts. 88 e 89, do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, no acondicionamento ou embalagem:
a) fibras, feixes, manojos ou mechas de fibras com unidade excessiva;
b) impurezas, de qualquer natureza, que não forem naturais do
beneficiamento;
c) fibras de coloração defeituosG~. en1 consequêncta de fermentação;
d) fibras que pelo contactó com a água, ou por outra qualquer
causa, tenham perdido sua resistência natural.
Art. 10. Os certificados de classificação, respeitadas as disposlções do art. 36, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 19<1.0, serão válidos. . pelo prazo de um ano, contado da
data de sua emissão.
Art. 11. As despesas relativas à classificação e a fiscalização da
exportação das fibras mencionadas e, bem assim, aquelas previstas no
regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de ·29 de maio de 1940,
para trabalhos -realizados a r!3querimento ou por solicitação da parte
ou partes interessadas, serão cobradas de acordo ·com·· a ·seguinte t.abela, por quilo:
b)
a)
c)

d)
e)

f)
g)

Reclassificação (art.-. 39) inclusive .emissão de certificado ..................................... .
Classificação (art. 80) inclusive tirada de amostras e
emissão de certificados . . .................... .
Arbitragém (parágrafo único do art. 84) •.......•••.
Fiscalização do comércio interno (art. 51) ........•..
lnspeoões para os fins indicados nas alíneas c e d do
art. 79 . . .................................. .
Fornecimento de padrões (§ ·1o do art. 12) preço da coleção de amostras dos tipos 3, 5, 7 e 9 ........... .
Taxa de fiscalização da export-ação (art. 5° decretolei n. 3311, de 15 de março de 1938 e arts. 70, 81 ·e
82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940) inclusive emissão de certi.
ficado . . . . ............. · · · · · · · - · · · · · · · · · · · ·

$003
$010
$015
$005

$005
100$000

$00~
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Art. 12. Em inst.rp_ções espec1a1s, aprovadas pelo Ministro da
Agricultura, para a boa execução dos trabalhos de classificação e fiscalização da exportação, poderá o Serviço de Economia Rural fixar
o lirriite de unidade para o acondicionamento e embalagem ·e, bem as-sim, outras características que inle.ressem à cla.ssi<ficação das fibras
especificadas.
Riú de Janeiro, 7 de fevereiro dt=; :1941. -

DECRETO N. 6.826-

DE

7

Fernando Costa.

DE FEVEREIRO DE

1941

A-prova as especificações e. tabdas pm·a a classtficação. e

{isca~ização

da ea·portação das fibras conhecidas sob a. denominação de Gua-

xima, visando a sua padroni'iação.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6.0
do ctec"eto-lei n. 33'•, de 15 de março de iU38, e o art. 9<1 do regu:am<nlo aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de rnàio de 1940, decreta:
Arl. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a ctaasificação e fiscalização da exportação das fibras conhecidas sob a denominacão de Guaxima, -visando a sua padrOnização, assinadas p':!lo
i\Hni!=-<.ro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
llio dt Janeiro, 7 de fevereiro de i9H, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exporta·
ção das fibras conhecidas. sob .a denominação de "Guaxima", "Uacima", 11 Malva Veludo" ·ou "Aramina", baixadas com o decreto número 6.826, de '1 de fevereiro de :1.941, em virtude das ·disposições
do decreto-lei n. 334, de 15 de _março de 1938 e do regulamento
aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 1.0 A classificação das fibras. éonheCidas sob a: denominação
ele Guaxima, Uacima, Malva Veludo ou Aramina, obedecerá às c;:.
pecificações que ora se estabelecem de conformidade coxn os artigo$
~. 0 , 6.0 e 7.0 do regulaínento.aprovado p_elo decreto n. 5.739, de 29
de roa .i. o de 1940 .
.Art. 2.0 As fibras referidas no artigo anterior serão classificada~.
segundo a espécie, grau de limp'eza; defeitos -de .beneficiamento, ColoraÇão e maciez, em cinco tipos, com a seguinte ordem de valores:
Tipo i.
TJpO 3.
Tipo 5.
Tipo 7.
Tipo 9.
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§ 1. 0 O tipo 1 será constituído por fibras de 1,50 a 2 20· meLroe;
de coloração branquicenta, podendo, entretanto, apresenta~ tonalida··
des -ligeiramente amareladas, macias, brilhantes, sem defeitos de macer·ação ou beneficiamento, e de resistência normal.
§ 2.0 O tipo 3 será oonstituido por fibras de 1,50 a 2,20 metros,
de coloração amarelada, podendo admitir fibras ligeiramente pardacentas, ou alaranjadas, de resistência normal; brilhantes, com poucos
drJ~itOt' de maceração ou beneficiamento, tais como cutículas aderentes às fibras, pequena percentagens de substâncias pépticas, e de sedosidade ou macieza satisfatórias.
§ 3.0 O tipo 5 será oonstituido por fibras de 1,50 a 2,20 metros
de co.rr.primento, de coloração amarelada, podendo admitir tonalidade pardacenta ou· alaranjada, de resistência normal, brilhantes, macias, com defeitos de beneficiamento mais numerosos do que no tipo
anterior.
§ 4.0 O tipo 7 será oonstituido por fibras de 1,5() a 2,20 metros
ct~~ eomprirnentn, da coloração mais carregada do que no tipo anterior,
poclfmrto adniitir tonalidade$ diversas, de resistência normal, com
menos brilho do que nos tipos anteriores, e com defeitos de beneficiamento mais numerosos.
§ 5. 0 O ~i_po D -será con~Utuido r:·or fibras de !,50 a 2,20 met.roJ
de comprimento, de coloJ·c.u:ão mDi<:: cRrregada do que rio tipo· anterior,
ásperas, com maior quantidade -de defeitos de beneficiamento do· que
nos tipos anteriores, e. de resistência normal.
Art. 3.0 O tipo i desta padronização será considerado "descritrvo", dele não se distribuindo amostras-padrões. ·Os demais tipos se_.
rão confeccionados em mechas Ou manojos de um quilo de peso fechadas com selos especiais,_ nos quais constarão a data da confecção,
peso, tipo, nome da fibra e outros- característicos julgados indispens~
veis à identificação. e inviolabilidade dos padrões.
Art. 4.0 As fibras que não puderem ser enquadradas em ·qualquer
dos tipos mencionados serão classificadas abaiXo do padrão.
Art.. 5.o Sõ poderão ser classificadas nos tipos especificados as
fibras óbtiq.as de beneficiamento normal.
Parágrafo único. As fibras que se apresentarem com aparência e
Contextura modificadas por tratamentos especiais, físicos ou quiiwcor., serão classificadas por equivalêncja eom os tipos padrões, ·const nndú, obrigatoriamente, do certificado de classificação, alem da expr.?.-.::~ão ''classificada por equivalência~· a designação "rebeneficiada".
Art. 6.o. Verificando-se, em um mesmo fardo, mistura de qualidades, será a classificação feita pela amostra inferior nele encontrada.
Art. 7.o. Na feitura dos padrões sõ poderão ser utilizadas fibras
da mesma espécie, em seu estado natural, isto é, tais como sairem
do beneficiamento.
Art. s.o. As amostras-padrões, observadas as disposições dos
artigos 12, 13 e H do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, serão válidas pelo prazo de um ano, contado
da data de seu fornecimento.
16
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.&rt.. 9.0 Não será permitido, considerando-se fraudes puniveis
de aéordo- cOm os artigos 88 e 89 do regulamento aprovado pelo f!P.:creto il: · 5. 739, de 29 · de maio dé 1940, no acondicionamento ou embalagem:
·
a) fibras, feixes, manojos ou mechas de fibras com unidade
excessiva;
b) impurezas, de qualquer natureza, que não forem naturais
dq beneficiamento;
c) fibi'as de colorà.ção defeituosa em consequência de fermeutação; ·
d) fibras que pelo contacto coín a água, ou por outra qualquer
causa, tenham perdido sua resistência natural.
Art. 1O. Os certificados de classificação, respeitadas as dispo~I
ções do art. 36, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de um ano, contado rl11
data de sua emissão.
Art. 11 . As despesas relativas à classificação e à fisealiza!.:-ãO
da e:xpórtação daS fibrãs mencionadas e, bem assim, aquelas pr€'.vistas no regularriento" aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de m:--~io
dé 1940, pàra .trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação
da parte ·ou partes interessadas, serão cobradas de acordo. com a seguinte tabela, por quilo:
a) Classificação (art. 80) inclusive tiradas .de amostras ·e
emissão de certificados . :.................. ." ....... .
$010
b) Reclassificação (art. 39) "inClusiVe
emissão de' certi.:.
ficados . . ...... : .............................. .
$003
c) Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ........... .
~015
d) Fiscalização do comércio interno (art. 51) ......... :
$005
e) Insr)eçõés pa"ra fins indicados nas alíneas c ·e d do ar$005
at-tigo 79 ·• . ................................... .
f) Fornecimento de padrões (§ 1.0 do art. 12) preço da coleção de amostras dos tipos 3, 5, 7 e 9 . . . . . . . . . . . . . . 100$000
g) Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decreto-.
lei n. 33.4, de ~5 de março de 1938 e artigos 70, 81 e
82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29
maio de 1940), inclusive etrti.ssão de certificado.......
$005
Art. 12 Em instruções especiais. aprovadas pelo Ministro da
Agricultura, para a boa execUção dos trabalhos de classificação e fiscalização da -exportação, poderá o· Serviço de Economia .Rural ·fixar
o· limite de ··uriidade p"ara- o acondicionamento e embalagem e, bem
assim, outras ·características ql.ie interessem à clàssificaçãb das fibr·as
especificadas.
·
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1941. -

DECRETO N. 6. 827 -

DE

7

Fernandp Costa.

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação das fibras ·conhecidas sob ·a denomü~uçüo d.~

Pa-

poula de São Franci.sc'o, visando a sua padronização.
O Pre.sidenle da Repúblic-a, usando da atribuição que lhe con~
fere_o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo '6:0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o·art. 94 do
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regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação das fibras conhecidas sob a
denominàção de Papoula dE' São Francisco, visando a sua padromzação, assinadas pelo ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições e!ll contrário.
Rio de Janeiro, 7 d~ fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO V ~\.RG.\.8.

Fernando Costa.
Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação das fibras conhecidas sob a denominação de Papoula ·d-e SãO
Francisco, baixadas com o decreto n. 6.827, de 7 de fevereiro de
1.941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de :15 ·d~
março de 1938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 1940.

Art. 1.0

A classificação das fibras conhecidas sob a denomina-

cão de Papoula de São Franciooo. obedecerá à especificações que

ora se estabelecem de conformidade com os artigos 5. 0 , 6.0 e 7.0
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 As fibras referidas- no artigo anterior serão classificadas, segundo a espécie, grau de. limp_eza, defeitos de beneficiamento. coloração e maciez, em cinco tipos com a seguinte ordem de
valores:
'l'ipo i
Tipo 3
Tipo 5
Tipo 7
Tipo 9
§ 1..0 O tipo 1. será constitu!do por fibras de 1,5-ü a 3,00 metro::)
de cOmprimento, de cor clara, macias, brilhantes, resistentes, sem
defeitos de maceração ou beneficiamento.
~ 2.0 O tipo· ;-l sel'á constituido por fibras de 1,50 a 3,00 metros
de compr.imento, de cor amarelada ou pardacenfa, macias, brilhantes,
podendo admitir algum, defeitos de mace.ração.
§ 3.0 O tipo 5 será co.nstituido por fibras de 1,50 a 3,00 Inetros
de comprimento, da. cor amarelada oU: pardace-nta, macias brilhantes,
resistentes, con"'.. maior quantidade de defeitos de beneficiamento do
que no tipo anterior.
§ 4.0 O tipo 7 será constituido por fibras de 1,20 a 2,50 metros
de comprimento, de cor pardacenta ou acinzentada, menos n.acias e
com maior quantidade de defeitos do que nO tipo anterior, de, resistência normal.
'§ _5. 0 O tipo 9 será constitmdo por fibras de 1:20 a 2,50 metros
9~ ç.omprimento, de cor pã.rdacénta, ligeiramente ásperas, com maioÍ'
quantidade · de defeito.s de ben,eficiamen~o do que no tipo anterior,
de resistência normal.
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Art. 3.0 O tipo 1 desta padronização será consideradO "descritivo" não- se fornecendo dele amostras-padrões. Para os demais
tipos' serão .confecionadas amostras-padrões, preparada-s Bifl: _maD:ojos ou mechas de 1 quilo de peso, fechadas com selos especm1s, nos
quais constar5o a dal.a da confecção, o nome da fibra, peso da amostra, tipo e outros característicos julgados necessários à identificação
e inviolabilidade das amostras.
Art. 4.o As fibras que não -puderem ser enquadradas em qualquer dos tipos mencionados serão classificadas abaixo do padrão.
Art. 5.o Só poderão ser classificados nos tipos especificados as
fibras obtidas de beneficiamento normal.
Parágrafo único. As fibras que se apresentarem com aparência
e .contextura modificadas por tratamentos especiais, fí-sicos ou químicos, serão classificadas por equivalência com os tipos padrões,
constando, obrigatoriamente. do certificado de classifieação, alé·m da
expressão ''classificada por equivalência" a designação "rebeneficiada".
Art. 6.o Verificando-se, em um mesmo fardo, mistura de qualidades, será a classificação feita pela amostra inferior nele encontrada.
Art. 7.0 Na feitura dos padrões só poderão ser utilizadas fibras da mesma espécie, em seu estado natural, isto é, tais como
sai rem do beneficiamento.
Art. 8.0 As amostras-padrões, observadas as disposições . dos
artigos 12, 13 e 14 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5:739,
de 29 de maio de 1940, serão válidas pelo prazo de um ano, contado
da data do seu fornecimento.
Art. 9.0 Não será permitido, considerando-se fraudes puniveis
de acordo com os ar;tigos 88 e 89, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, no acOndicionamento ou embalagem:
d) fibras que pelo contacto •com .a água, ou por outra qualquer
cessiva;
·
b) impureza.s, de qualquer natureza, que não forem r.aturais dô
beneficiamento;
.c) fibras de coloração defeituosa am consequência. de fermentação;
d) fibras q~e pelo contato com a água, ou por outra qualquer
causa, tenham perdido sua resistência natural.
Art. 10. Os certificados de classificação, respeitadas as disposições. do art. 36, do regulamento aprovado pelo decr1~to n. 5. 739, ;i e
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de um ano, contado da
data de sua emissão.
Art. 11. As despesas relativas à classificaçãó e à fiscal i:r,1ção
da exportação das fibras mencionadas e,. bem assim, aquelas previstas no regulamento aprovado pelo d~_reto n. 5. 739, de 29 de :maio
de 1940, para trabalhos realizados a requerimento ou por ::.olicitação
da parte ou partes interessadas, serão cobradas de acordo eorri a seguinte tabela, por quilo:
a) Classificação (àrt. 80) inclusive tirada de amostras
e emissão de certificados .................. .
$010
{J) Reclassificaç_ão (art. 39). inclusive emissão de certificadc.. . . ....................... , ....... .
$003
c) Arbitragem. (parágrafo único do art. 84) ........ .
$015

A~OS

d) e) f) -

g) -

DO PODER EXECUTIVO

245

Fiscalização do comércio interno (art. 51) , . . . . . . .
Inspeções para os fins indicados nas alíneas c e d
do art. 79 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Fornecimento de padrões (§ L 0 do art. 12) preço da
coleção de amostras dos tipos 3, 5, 7 e 9. . . . .
Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 · do
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938,
e artigos 70, 81 e 82 do regulamento aprovado
pel'O decreto n. 5.739, cte 29 de maio de 1940)
inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . .

$005
$005
100$000

$005

Art .. 12. Em instruções especiais, aprovadas pelo ministro da
Agricultura, para a boa execução dos trabalhos de classificação e fiscalização da exportação, poderá o Servjço de Economia Rural fixar o
limite de unidade para o acondicionamentO e embalagem e, bem
assim, outras características que. interessem à classificação das fibras especificadas.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1941. -

DECRETO N. 6.828

-DE

7

Fernando Costa.

DE FEVEREIRo DE

1941

Extingue cargo eXcedente
O Presidente da República resolve declarar extinta,· por se achar
vago, um ( 1) -cargo excedente da -classe 24, da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de ·C·argos vagos na mesma.
carreira e quadro, conforme dispõe o artigo 5. 0 do decreto-lei número 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude do falecimento do
respectivo titular, Alberto Bruno.
·
Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.829

-DE

7

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue co;rgo excedente
O Presidente- da República resolve declarar extinto, por se aeh~r
vago, um (1) cargo da classe 20, da carreira de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar, do Ministério -da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do r~spectivo orça.
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meuto para_ o_ preenchimento de cargos vagos na mesmq.

carr~i~a

e

quadr~, conforme dispõe o artigo- 5.0 do decreto-lei n. 1.847, de _7
Ue dezembro de- 1939, em vi.rtude. da aposentadoria do resPectivO

titular, Horácio de

Sous~

Forte.

ltio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1941, 120.0 da Indeoendência e 53.0 da República,
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.830

-DE

7

DE FEVEREIRO DE

1941

Extin(Jue cargos excedentes
O Presidente da República resolve declarar extintos, por se
acharem vagos, dois (2) cargos excedentes da classe E, da carreira
de Servente. do Quadro Permaliertttf" ·cto Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saltlo apurado, dentro da verba global do respectivo
orçamento, pa['a v preenr-himent o de cargos vagos na mesma carreira,
conforme dispõem- as- fabelaS anexàs· ao decreto-lei n. 1.')4.7, de
7 de dezembrn de 1939. em virtudê da nomeação de Gabriel Urculú •e aposentadoria de Antônio- da Silva Meirel-es .·
_. _ Ri.o do Janeiro, em 7 de fevereiro de 1941,. 120.0 da Ínclepen.dência e ·53.o da República.
GETULIO

V ARdAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.831

-DE

7

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se
achar vago, um (1) cargo excedr.nte da classe F, da carreira· de
Polícia Fiscal, do On<J.dro Permanente, do Ministério da Fazenda,
aproveitando-se o saldo apurado•. de-nJro da verba global do respectiVo orçamento, para o preen-chimento de cargos vagos na mesma
carreira, conforme di~põem as tabelas anexas ao decreto--lei número 1.847,· de 7 .de dezembro de 1939-, em _virtude da transferêr. .Cia
do respectivo titular, Ornar Bárros· de Oliveira.
Rio de .raneiro, em 7 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da_ República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 6,832 -

247

DE 7 DE FEVEREIRO DE 1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, um ( 11 cargo excedente da classe 8, da carreira de Servente,
do Quadro Suplementar, do Ministério -da Fazenda, aproveitando-:;e
o saldo apurado, dentro -da verba global do respectivo orç.amen~o.
para o preeiichimcntO de cargos vagos na mesma carreira, do _Quadro Permanente, c-OI:forme dispõem as tabelas anexas ao decreto-l~i
n. 1.8n, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da aposentadoria
do respectiVo titular, Manuel Cavalcanti LobatO Carneiro dR.
Cunha.
Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1_94.1, .120.0 da lndeperidênei• • õ3.0 <la Repóblica.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.833 -

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1941

Aprova a planta refe-rente à ligação da estação Marít-ima co.m o pátio
da estação terminal do Cais do Porto do Rio de Janeiro.
O Presidente da: República, usando da atribuição que lhe confere o· art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a planta que com este baix:i, rubricada pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de . Estado da
Viação e Obrãs Públicas, referente à ligação da estação Marítima
com --o. pátio _.da .estação terminal do ramal dq Cais do Porto_ ·do Rio
de Janeiro elaborada .pela Estrada- de .Ferro Central do Brasil e, consequentemente. desaproprüidos os .imoveis compreendidOs, no todn
ô_u ém parte, na referida planta, rios, termos ·do art. 40, c.Ómbiuadó
com o art. 41, do decreto n. 4. 95,5, de 9 de .setembro de 19(}3, nece-ssál.'ios. à__ exe_cução. do aludido prolongamento ferroviário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1941, 1:;)0.0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO V AROAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6.834-

DE

10

DE FEVEREIRO DE

194!

Aprova projeto e orçamento, para modificação da linha no /em. 895 e
construção de drenos e um boeiro no km. 894 + 27 4, da Rede
Mineira de Viação.

O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo úniQo. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam. rubricados pelo Diretor de Contabilidade da,Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, para a modificação da linha no
km. 895, e construção de um boeiro e drenos, no krrt. 894 + 27 4, do
ramal de São Pedro a Uberaba, da Rede Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas.
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total d9
58:160$7 (cinquenta e oito contos cento e sessenta mil e setecentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas
à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V AÁ.GAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 6.835

-DE

10

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a transformação de 100 vagões
plataforma, de 28 toneladas, em vagões gaiola, nas oficinas ckl
Rede _de Viação Férrea Federal do- Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arUgo 74, letra a, da Constituição, decr:_eta:
Art. 1.° Ficam aProvados o projeto e o orçamento qut> com
estP. baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a transformação de !00
vagões plataforma, de 28 toneladas, em vagões gaiola, da série 4.161
a 4. 485, nas oficinas da Rede de Viação Férrea· Federal, arrendada ao
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 813:915$9
(oitocentos e treze contos novecentos e quinze mil e novecentos réis).
depois de apuradas em regular tomada de contas, serão _lcvn.das à.
conta de capital da União, nos termos do parágrafo único do art. 1°.
do decreto-lei n. · 552, de 12 de julho de 1938.
Art. 3.0 Para a conclusão dos serviços a que se refere o art. 1°,
fie~ marcado o prazo de dois anos, a contar d.a data em que a Rede
fôr notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6. 836 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1941

D"ectara exttnws cargos excederites
O Presidente dà República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,"letra "a", da Constituição,
Resolve de-c!arar extintos quatorze (14) cargos excedentes da
classe "F", da carreira de Condutár de trem, do Quadro li do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude do falteimente de Arlindo Alves Pires, e das promoções de Alvaro da Silva
Sarmento, Alberto Lopes Ribeiro, Antonio Freit~s da Cruz, Antonio
Vargas, Francisco Fidelis Martins, Joaquim Pereir1;1. de Castro, Jocelyn Cardoso Guimarães, José da Rocha Neves, José Scherma,
Olavo Leal Arnaut, Pedro de Fraga,Marque~. Raul Soares Junior e
Wa1demiro Alves da Silva, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da verba global do r·espectivo orçamento, para o preenchimento de
cargos vagos na referida carreir~, conforme dispõem as tabelas ;mexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1941, 120° da Independência
e 530 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 6.837 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República· resolve declarar extintos, por SP. acharem vagos, três (3) carfi.03 excedentes da classe G, da carreira de p.-, ..
lícia Fiscal, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenrla. aproveitando-se o saldo -apurado, dentro da verba global do respectivo o rçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carreiral
conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7 Jc
dezembro de 1939, em virtude do fal~cimento do~ respectivos titularf~S,
Emllio José de Lemos, Sebastião Marcondes de Oliveira e Arf Caldeira
de Andrade.
Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 6.838-

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achat·
vago, um (1) cargo excedente da classe 4, da carreira' de Escriturário,
do Quadro Suplementar. do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o
saldo ·apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o
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preenchimento de cargos vagos da c~rreira de; Oficial Administrativo,
do Quadro Permanente, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. i .847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da nomeação
do respectivo titular, Luiz da Cunha Machado.
Rio de Janeiro, en! 10 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independênci<)
e 53.0 da República
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 6. 839 -

DE

i o DE FEVEilEIRO DE 1941

Extingue cargo excedente

O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, um (1) cargo excedente da classe 3, da carreira de Escriturário,
do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se
o saldo arurado, dentro da verba global do respectivo orçamento,. para
o preenchimento de cargos vagos da carreira de Oficial Admini.strativo, do Quadr:o P.errrtanente, conforme dispõem as tabelas anexas ao
Decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude do falecimento do respectivo titular, Gentil Araujo.
Rio de Janeiro, 10 de fever-eiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 6.840 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cq.rgos extintos
O Presidente da República resolve declarar e~tintos, por se acharem vagos, nove (9} cargos da classe H, da carreira de Engenheiro, ào
Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda~ aproveitando--se o
saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orÇamento, pa!·a
o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira, dO Quadro Permanente, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei número 2. 957, de 17 de janeiro de· 1941, em virtude da exoneração de Valdemiro Bogdanoff, Vilar Fiúza da Carnara, Urius ·Cordeiro Pauh1
Muller, José Afonso Soares, Heitor Ferrari, Dalston Calmon Eppinghaus e Odilon Franco .e de haver sido torn:tda sem efeito a nomeação de Ernesto· Jorge Dreher.
Rio de Janeiro. 10 de fever-eiro. de 19/.d; 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETUI.IO

VARGAS

A. de Souza Costa
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DECRETO N. 6.841-

DE.

!O

251

DE FEVEREIRO DE 1~41

Supn,me cargo extinto
O Presidente da República resolve declarar extinto. -por ;e achar
vago, um (1) cargo da classe A, da carreira de Administrador, ctO Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda; ficando sem aplicação a
dotação correspondente, como determina o decreto-lei n. 1.S47. ri~ 7
de dezembro de .1939, em virtude do falecimento do respectivo titular,
Sebastião Vila Nova.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 6. 842 -

Tran8{ere a sede do

z.o

DE

1!

DE FEVEREIRO DE

1941

Grupo de Artilharia Antiaérea

O Presidente da República, us::tndo da atribUição que lhe· confere
o arl. 74, letra a, da. Constituiçã~, decret~:
Artigo único. Fica tranferida a s-ede do 2.0 Grupo de Artilharia
Antiaérea de Qtiitaúna para a cidade de '3ão Paulo, revogadas 3.s
disposições em contrário .
.Rio· de Janeiro, 11 de fevereirc de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 6.843-

DE

1t

DE FEVEREIRO DE

1941

·concede à "Mineradora PaUlista Limitada" autorização para funCionar
como' empresa de 'fi'J,ineração.

o· Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o -ar L 7 4, letra ·a, da· Constituicão é nos term·os do decreto-lei nUmero L 985, de 29 do janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:.
Art. 1.0 E' concedida à "Mineradora Paulista Limitada-", sociedade de responsabilidade limitada, com sede no Estado de São Paulo,
autorizacão para funcionar como empresa de mineração, de acordo
com. o que dispõe o .art. 6.0, § 1.0 do decreto-lei ·n. 1. 985-1 de ·2'9 de ja-
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neiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma S(}Ciedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou qne
vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de feveTeiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V ARGA5.

Fernando Costa.

DECRETO N, 6.844 -

DE

12

Outorga concessão ao Governo do

DE FEVEllEIRO DE

1941

Estado de Minas Gerais para

aproveitamento progressivo de um trecho do rio Pq,rd, entre os

munidpios de Divinópolis e Pard de Minas, no Estado de Minas

Ger·ais . .
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o -artigo -74, letra a, -da Constituição, é nos termos da prrrneira
parte da alínea b do art. 164 do Códig(} de Aguas (decreto n. 24.643
de 10 de julh(} de 1934) :e d(} art. 6.' do decreto-lei n. 852 de 11 de
novembr·o de 1938, decreta:
Art. 1. 0 É out'Orgada ao Governo do Estado de Minas Gerais
respeitados o,s direitos de. terceiros, anteriormente adqUiridos, con~
cessão para aproveitamento progressivo de energia hidráulica do riO
Pará, rio público do -d'Omínio _do E-stado de Minas Gerais, no trecho
denominado "Cachoeira do Gafanhoto", situado na divisa dos Município de Divinópolis e Pará de Minas, no Estado de Minas GeraiS
com um desnivel de 31,20 metros.
·
Parágrafo único. O aproveitamento imediato corresponderá à
utilização da vazão de 20 metros cúbicos :por segundo (}U •eja à potência de 6.115 kw.
·
Art. 2.0 O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para supnr o parque industrial que está sendo ctlnstrUido.
pelo Governo do Estado de Minas Gerais. no distrito de Contagem,
do município de Betim.
Art. 3.0 A título de exigências preliminares das contidas no
art. 158 do Código de Aguas~ e que, por isso. mesmo, deverão. ser
cumpridas integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o presente decreto, o GOverno do Estado de Minas Gerais obriga-se a:
I ·- Apresentar, dentro do prazo de um (1)' ano, contado da data
do registo deste decreto na Divisão de Aguas, em três (3) vias:
a) estudo hidrológico da região --: curva da descarga do ri'O
obtida mediante mediçõe'3 diretas e correspondente, pelo menos, a
um· (f) ano de 'Observação;
b) planta em escala razoavel do trechO do rio a a-proveitar~ com indtcayiio -dos terrenos marginais inundaveis pelo "remous"
da barragem: ·
c) estudo da acumUia(Jao e uuDaçau ua Duuut;
9
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perfil geológico do terreno no local em que deverá ser consa barragem;
projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificatipo adotado;
f) cálculos e desenhos detalhados dos vertedouros, adufas, comportas, tomada d'água, canal de adução e -caSJtelo d'água, devend-o ser
observadas as segu m tes escalas :
a) canal de adução ~ para a planta, um por quinhentos (1/500}
e, para o perfil: horizontal um por quinhentos (1/500) e vertical
um por duzentos (1/200};
b) vertedouros, adufas etc. para as plantas um por cem
( 1/100) e para as 9 elevações e secções transversais (inclusive a do
canal} um por cmqucnta (1/50};
g) justifitação do l!po de conduto forçado adotado; cálculos
indispensaveis; plar;ta e perfil com todas as indicações necessárias,
devendo ser observadas as seguintes escalas: para a planta um por
quinhentos {1/500): para o perfil: horizontal, um por quinhentos
(1/500} e vertical um por duzentos (1/200};
h) cálculo::: e desenho's dos pilares, pontes e blocos de ancora·
gem indispensaveis ao as-sentamento dos condutos forçados:
i} ·cálculo do martelo d'água e cálculo e projeto da chaminé de
e·quilíbrio, 5e üWicada;
j) justificação do tipo de turbma adotada, rendirriento sob di1erentr..s Cargas em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga: sentidlt rit: rotaçãc e rotações por minuto; velocidade característica e
velocJdade de embalagem ou disparo; -reguladores -e aparelhos de
medição; regulação da velocidade com 25, 50 e 100% de variação
de earga; tempo de fechamento;
k) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;
I.J Justificação do tipo de gerador adotado; sentido de rotação;
tensão, frequência e potência ealculada com COS 0 que não exceda
a 0,7; rendimento sob diferentes cargas em múltiplOs inteiros de
1/4 ou 1/8 aLé plena carga, respectivamente com COS 0 = Q.7,
COS 0 = 0.8 e COS 0 = 1; regulação da tensão e sua variação;
reguladores; .queda .cte tensão de curto .circuito; detalhes e característicos fornecidoE pelos fabricantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 do grupo motor gerador;
m) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores elevadores e abaixadores-- de tensão,
as mesmas exigências feitas par~ os geradores;
o) desenhos dos quadros de controle com indicação de todos os
aparelhos a serem neles montados:
p} desenhos detalhados, (planta e elevação}, das celas de baixa
e alta tensão. com íridicação de todos os aparelhos a serem nelas
montados, bem como das entradas e saidas dos condutores e :mas
ligações às barraS gerais;
q) desenhos indicando a saida da linha de alta tensão de transmi~Eão; para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
·
r) projeto da linha de transmissão ---'- planta e perfil da linha;
cálculo meeânico e eiétrico com COS O = 0.8; perda de potência;
tensão na partida e na chegada; distância entre condutores;
s) projetos detalhados .dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e discriminação _dos materjais empregados;
t). orçamento detalhado para cada um dos itens acima;
d)
truída
e}
ção do
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II - Obedecer em todos os projetos, salvo no que o contrato
expressamente determinar, as prescrições das normas seguintes que
estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Elccktrotechniker (V .D.E.);
bj Verband Deutscher Ingemeure (V.D.I.);
c) American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.);
d) American Society Mechaniéal (A. S. M.) ;
e) British Engineering .Standards Association (B.E. S.A.);
f) International Electrical Commission (I. E. C.) .
Parágrafo único. Não S'erão aceitos cartéis ou normas inferiores aos acima estipulados, sejam ou não dele~ derivados.
III - Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministét·io r:la Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 de jane1ro
de 1935.
IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um
( 1) mês, contado da data da publicação da aprovação da minuta pelo
Ministro da Agricultura.
V - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de· Águas
-para os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de ,janeiro
de 1935, sessenta (60) dias depois de registado no Tribunal de
Contas.
Art. 4.0 A minuta -do contrato disciplinar desta concessão será.
preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro .da Agricultura.
Art. 5.0 O concessionário, dadas as condições peculiares do
aproveitamento, fica dispensado das reservas de energia de que trata
o art. 153, a!inea a, do Código de A.guas.
Art. 6.o O concessionário gozará, desde a data da assinatura
da éoncessão _e enquanto esta vigorar, dos favores constantes do Código de Aguas (arls. 151 e 161).
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120.0 da -Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

lJ!!;lJitl!;'l'U N. 6.845

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

Renova, pelo prazo de dois (2) anos, a autorização conferida pelo decreto n. 1.218, de 7 de junho de 1938, do Governo do Estada de~ina_s Gerais, ao cidadão brasileiro Aritoitio Pereira Pinto.
O Presidente da .República usan.do da atribuição que lhe confere
o ar~. 74, ~etr~ "a", da Constituição e nos. termos do decreto.-lei nú_-.
mero 1.9.85, de 29 d~ janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. -·1.o Fi~a reno~ad;; pelo Pr·a~o de dois -(2) aiios, a autorização conferida pelo decreto n. 1.218, de 7 de junho de 1938, do Go-.
verno do· Estado de Minas ·Gera'is, ao cidadão brasileiro· Antonio· Pe-
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reira Pinto para pesquisar niquel e amianto numa área de cinquenta
(50) hectares situada no lugar denominado "Morro das Almas", município de Bom Sucesso, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma
linha poligonal fechada que começa na confluência do córrego Invernada core o rio das Morte-s e cujos làdos teem os seguintes •rumos e
comprimento"s; trinta e nove graus e trinta minutos nordeste (39030'
NE) e quinhentos (500) metros, cinquenta graus trinta miriutos sudeste (50°30'SE) e setecentos e noventa (790) metros; trinta e nov•
graus trinta minutos sudoe·ste (39°30' S) e duzentos e oitenta (~~O)
metros e o trecho do rio das Mortes compreendido entre a extreini•
dade deste terceiro lado e o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas -e seus
números I, Il, Ill, IV, VII, IX e outras do citado Código, não expres·
samente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para .fins de estudo sobre o minério e cu-steio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forrpa do § 1.0 -do art. 21 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivoS previstos nos números 1 e II do citado a.rt. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na ·forma dos artigos 39 e 40
do citaâo Código.
Art. 5. 0 O concessionál'io da autoriZação será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da· Produção Mineral e gozará dos. favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na· forma deste artigo.
Art.. 6.0 () título da aulorização de pesquisa, qu~ será uma vi~
autêntica deste decreto, pagará de se.Io a quantia de quinhentos mil
réis (5()0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
t:Ja Produç~o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12
53.0 da República.

d~

fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 846 -

DE

12

DE FEVEREiRO DE

1941

liUto1'iZil a Socinlade An6nima Mineração de Amianto a pesqutsm•
mnia.nto no município de Jequié, Estculo rla .I?aia

O Prosidente da República, usando da atribuição que ·lhe con-:fere o art. 74, letra a, da constituição, e nos terrr.os do d-ecreto-l.ci
n. i.9H:í, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas-), decreta:
. Art. 1,<J Fica autorizada a Sociedade" Anônima Miner_ac;.ão .rJ.~
f\mianto a vesquisar amiantO em terras de proPriedade de Hom0r•l
Ribeieo. lJ1~rdoiJ·os .de~ Salustiano L(l.t:Sa, ,Jaime Barros e Çesar ~h-a
r!Cio Cotrim, situad~s n~ imeÇ-iações .do ar:raial de Boas.sú. _m4~k·
cipio ·e eoHJana de. J equié, Estado da Baía, numa área de qumJJen--.
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tos hectares (500 Ha.) delimitada por um quadrado de dois mil
duzentos e trinta e cinco (2. 235) metros de lado tendo um vértic.e
a mil novecentos e setenta (1.970) metros no rumo quatorze grau:;
sudeste ( 14° SE) da sede do Retiro de Homero Ribeiro, da Fazenda
do Brej,_, e eUJOS lados, a partir desse vértice, se orientam segundo
os rumos quarenta gr.aus sudeste ( 40o SE) e cinquenta grans sudoeste ('50° SW) . EsLa autoriz.ação é outoTgada media.nte as condições do art.. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas

ueste decreto.

Art. 2.o A r.oncessionária da autorização poderá utilizar-se
do produto du pesquisa- para fins de estudo sobre o minério e
custeio dos trabalhos.
Art. 3.n E~la autorização será declarada caduca ou nul~ na
tm~ma do ~ 1. 0 do .art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os !J't.>Lhos previstos nos números I e Il do citado ar~
tigo 24 ·e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de -solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na. forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no· art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art 6.0 O título da autorização de pMquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos
de réis (5 :OfJ0$0) e será transcrito no livro própri.o cia Divisão
de Fomento" da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário·.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independên·
c ia e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.847 -

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

Autorizà o cidadão brasileiro Odilon Hortêncio de Messias a pesq'l.tisar cristal de rocha, rnica e associados, no municipio de Afonso
Cláudio, Estado do Espirito Santo.
O :~?residente dá República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4., letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Odilon Hürtêncio
de Messias a pesquisar cristal de rochal mica e associados em terrenos de propriedade de Germano Willy, situados no lugar denominado "Córrego do Manteiga", distrito de Bom Je-sús, muriicfpio de
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, numa área de trinta e
nove (39) hectares, delimitada pelas seguintes linhas de confron•
ta~ão: ao norte (N.) e ao sul (S.), respectivamente, pelas divisas
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com as. terras de propriedade de João March e Carlos Dalma; a leste
(E.) pelo córrego Bom Je,us; e a oeste (W.) pela estrada Manteig·a-

S. João. O ponto de intersecção -da divisa João .March com a estrada
Manteiga-S. João fica a cento e cinquenta (150) metros no. rumo
vinte e um_ graus quinze minutos nordeste (21°W'NE) do ponto médio' da fachada de leste -da casa de Germano \Villy; o ponto de intersecção da. divisa João March com o córrego Bom Jesus fica a setecentos (700) metros no rumo setenta e três graus norde-ste (730NE)
daquele primeiro ponto;· os pontos de intersecção da divisa Carlos
Dalma ainda com o mesmo -córrego e me.sma estrada ficam, respectivamente·, a oitocentos e setenta e cinco (875) metros, no rumo cinquenta graus trinta minutos sudeste (50.03()'SE) -8 setecentos (700)
metros e .rumo vinte e três grau-s sudeste (23°SE) do primeiro ponto
referido. Esta autorizaç;io é Outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de Minas é seus ns. r. II, rrr, !V; VII IX e outras
do citado Código hão expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0
O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqmsa par& fins de estudo sobre o minério e custeiO
dos trabalhos.
Art.· 3.0 Esta ·autorizaÇão será declarada caduca ou nula, n~
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocoi'rerem -os motivos previstos-nos ns. I e li do citado art'. 24 e no- art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 A,s propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõea
de solo e_ sub ... solo ·pd.ra o& fin& da pesquisa, na forma dos arts .. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O _conce~sionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo1·es
disCriminados nó art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6_.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vm
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de trezentos e noventa mil réis (390$0) e será transcrito no livro próprio da Divi.:;ão
de Fomento d.a Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República,
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.848-

DE

!2

DE

FEVEREIRo DE 1941

,lutor-iza o ci.'ladão brasiieiro Antônio Lacerda Braga a pesquisar
manganês no municipio de Brusque do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, u-sando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreb)-lei
n. !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica áutorizado o cidadão brasileiro Antonio Lacerda
Braga a pesquisar · man·ganês em di.Ias áreas situadas no distrito de
Porto Franco,. município de Brus.que do Estado de Santa Catarina.
Co!.· de Leis ~ V oi. II
17
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e assim definidas: - a primeira é trinta e dois. hectares (32 Ha}
e delimitada uor um retârtgulo. que tem um vértice a cento e ciÍiqaenta melros ( 150 m.) na direção sul (S) da estaca Zero da demarcação do hl.e rie terrenos pertencente ao colono Santo Comandolli e r.mJ% lados adjacentes a esse vértice teem oitocentos metroa
(800 rn.) e rumo oeste (W) e quatrocentos metros (400 m.) c rumo
sul (S); a segunda é de cento c vinte hectares (120 Ha) e delimitada po1· um i,aralelograma que tem um vértice a quinhentos metros
(500 m.), na direção sul (S), da estaca Zero da demarcaç~o. do'
lote de terrenos pertencente ao colono Thomaz Ge"anesini e cuJos
lados adjacentes a esse vértice teem trezentos metros (3·00 m.) e
rumo sul (S) e quatro mil e tr·inta metros (4.03-0 .m.) e r.umo. oitenta e quatro graus sudoeste (84° S. W.) . - Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus -ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 ( 1 concessionário da autorização poderá utilizar"":'se do
produto da iH"e.quisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos habalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma d'J § 1.0 do art. 211 e do art. 2·6· do Código de Minas, se ocori'erem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art'. 24 ~ no art. 2&
do mesmo Código.
Art. /1. 0 As propriedades vizinhas ·estão sujeitas às servidões
de _solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 4ü do citado Gódigo.
Art. ,5_0 O concessionário da autorizaÇão será fiscaHzado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e _gozará d(}s favores
disci'iminados uo art. 61 do mesmo Código; na forma destE' artigo.
Art. 6.0 O título da :;mtorização cte· pesquisa, que. será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto
quinhento-s e vinte mil réis (1·:520$0.) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fumento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0 fievogam-se .as disposições em contrári-!J.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência
c 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS •

Fernarulo Costa.

DECRETO N. 6.849-

DE

12

DE PEVERE!RO DE

19U

Autoriza o cidadão brasilei1'o Ma'nuel Indcio Cavalcanti de 'Alb-uquerque a pesquisar manganês no município de Ouro P-reto,
Estado de Minas Geraü
O Presidente da República, usando da atribuiç'ão que -lhe confere o art. 74, letra a~ da Constituição e nos termos do- decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1. 0 J.i-.ica autorizado o cida'dão brasileiro Manuel Inácio
Cavalcanti de .t\._Íbuquerque a pesquisar manganês numa área de trezentos e dez (310) hectares no lugar denominado "Fazenda da For-
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quilha", mun~c1p10 de Ouro Preto do Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um polígono que tem um vértice situado a mil
e oitocentos (1.800) metros, rumo trinta e seis graus e trinta minutos sudoeste (36°30'SW) da -confluência do ribeirão do Prata com
o ribeirão Mata Porcos e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil cento e sessenta (1.160) metros,
.trinta e cinco graus noroe-ste (35°N\V); ·setecentos e quarenta (740)
metros,· quarenta grau-s e trinta minutos noro-este ( 4{) 0 30'N\V); mil
-cento e sessenta e cinco (1.165) metros, cinquenta e quatro graus
noroeste (54.0 NW); seiscentos e oitenta (680) metros, .vinte e um
graus sudoeste (21°SW); quatrocentos e dez (410') metros, três.
graus sudeste (3°SE); trezentos e oitenta (380) metros, dezoito
.graus >Sudoeste (18°SW); seiscentos e setenta e cinco (675) metros
vinte e nove -graus e trinta minutos sudeste (29°30'SE); quatrocentos e cinquenta (450) metros, cinquenta e oito graus e trinta
minutos sudeste ('58°30'SE); quinhentos e trinta (530) metros,
setenla e sete graus- e trinta min•tos sude-ste (77°30'SE); mil ·cento
e setenta (1.170) metros, setenta e nove graus nordeste (79°NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
{Jódigo de Minas e seus ns. I, II, UI, lV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
.dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades visinbas estão sujeitas às servidões de
.solo e sub-solo par-a os fins da pesquisa, na. forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O cqncessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
.discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de p~squisa, que será uma via
,autêntica deste decreto, pae-ará de selo a quantia de três contos e
cem mil réis (3:100$0) e será transcrito no livro próprio da Di-visão do Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
1Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência

-e 53.' da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.850-

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Léo Alphonse Gillot a pesquisar turmalina e associados no mun-;cipio ·de Arasstwí, Estado de Jii.nas
Ge1·ais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 F_ica autorizado o cidadão brasileiro Leo Alphonse Gillot
a pesquisar turmalina e associados em uma área de vinte e cincohectares e viníe c sete ares (25,Ha.27) em terrenos de sua propriedade, situados no local denominado "Bonfim", distrito de Itaporé,
município de Arassuaí, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice num marco de aroeira existente no alto do espigão da Cata Rica, na divisa das fazendas Barra
<le Salinas e Bonfim e cujüs. lados a partir des.se vértice teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e oitenta
(980) metros, trinta. e cinco graus nordeste (35°NE); noventa (90)
metros, oitenta graus trinta e três m·inutos sudeste (80°33'SE); mH
cento e setenta e cinco (1.175) metros, dezoito graus cinquenta e
cinco minutos sudeste (18°55'SE); quatrocentos e vinte ( 420) me-,
tros, quarenta e um graus, trinta e cinco minutos noroeste (~f035'NW} ..
Esta autorização é outorgada mediante as_ condições do art. 16 dó
Código de Minas e sem ns. I, II, III, IV VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e nO art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de ·
solo e subsolo para os fins da pe-squisa, na forma dos arts. 39 e 40'do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favore:5 di-s-criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·
Art. 6.0 O título da autorização· de pesquisa, que .será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos e selisenta mil réis (2·60$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
A1it. 7. 0 Revogam-se , as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro d8 1941, 120P da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.-
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DECRETO N. 6.851

-DE

12DE

FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Beze1'ra Santiago a pesquisar
minério de ferro, no município de Betim, Estado de Minas. Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe" confere
o art. 74, letra a da Constituiç,ão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 191•0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Bezerra
Santiago a pesquisar minérios de ferro no lugar denominado "Maugabas", da fazenda Engenho Seco, em terras sob condomínio de propriedade de Rafael Arcanjo Camardel e outros, no distrito de Sarzedo,
município e comarca de Betim,, Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta e nove hectares e noventa e quatro ares (39 194 -H a.), delimitada por um quadrilátero tendo um vértice a quatrocentos e
quinz!3 (415) metr·os, no rumo magnético setenta· e oito graus quinze
minutos noroeste (78°15'NW) da ponte em alvenaria de pedra sobre o
córrego Jangada e cujos lados teem os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: quatrocentos ( 400} metros, oitenta e um
graus noroeste (81°NW); seiscentos e cinco (605) metros, quatro
graus vinte minutos nordeste (4C>20'NE); oitocentos e cinquenta (850)
metros,- oitenta e nove graus- quarenta minutos sudeste (89°40'SE);
oitocentos e vinte e cinco (&2·5) metros, trinta e sete graus trinta
minutos sudoeste (37°30'SW} . Est&- autorização é outorgada mediante as condições do -art. 16, do Código de .Minas e seus ns. I
li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Ai·t. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrei'em os motivo-s previstos nos ns. I e II do citado art. 2!1 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. tt.o As propriedades vií:inhas estão sujeitas às sen-idões de
solo e sUbsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o O ·concessionário da autonz8.ção será fiscalizado pela
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art.. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quatrocentos mil
réis (400$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
r~a Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 7.0 Revogrim-se as disPosições em contráriO.
Rio de .Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 129.0 da Independência.
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fe1·na·ndo Costa.
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DECRETO

~"'.

6.852 -

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

A. utvriza o cidadão brasileiro José Leandro de Paula Rodrigues a
pesquisw· wlco e associados no município de Ouro Preto elo
Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que llt~ confere o art. 74, let.ra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, ele 29 de janeiro de 1940 (Código de Mlnas), dec<·eta:
Art. 1.0 ];~ica autorizado o cidadão brasileiro José Leandro de
Paula Rodr·igues a vesquisar talco e associados numa área de noventa e oito (gs) hectares situada no distrito de Santa Rita de Ouro
Preto, município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais e de.limrtrida por um quadrilátero que tem um vértice no ponto em que.
a estrada de .i'Oclagem Fazenda das Bandeiras-Piranga atravessa t.l
córrego do Pahr.ito e cujos lados, a partir desse vértice, teem ós
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: Quinhentos (500)
.metros e norte ( N); mil seiscentos e. oitenta (-1. 680) metros e setenta e um graus sudoeste (71 °SW); mil trezentos e vinte (1. 320)
metros e cinquenta e nove graus sudeste (59°SE}; e novecentos f1
dez (910) metros c· trinta e três graus nordeste (330NE). Esta autorização é o_uLorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outra' do citado Código
· não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sofire o ininério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nnla. na
forma do ~ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de .Mmss. se
ocorferem os motivos previstos nos ns. I e II do citado· art. 24 e
no art. 25 do mesmo Gódig·o.
Art. 4.0 As propriedadEY3 vizinhas estão ·sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dOS! artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O eoncessionário da autorização será fiscalizado peio
Depal'tamenlo Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma des+,e artlgo.
Art. 0. 0 O título da autorização de pesquisa, que será .uma
via autêntica deste rJecreto, pagará rle ~olo a quaritia de novecentos
e oitenta mil l'éis (980$0) e será transcrito no liYro 1)róprio da
Divisão de Fomento da Prodl.H_:,ão Mineral do Ministerio da AgriN
cultura.
Art. 7. 0 Revog·am-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, J2 de fevereiro ôe 19/d, 120.o da Independência e 53.0 da República·.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.853 -

DE

12

DE FEVEnEIRO DE

1941

Autm·iza o cidadão b1·asilei?·o· Antonio Lacerda Braga a pesquüa·r
manganês, no nw.nidpio de· Campo Lm·go, Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, ldra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de -janeiro de 19110 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 .Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Lacerda
Braga a pesquisar mang·anês em terras de propriedade de .Toã.o
Rossa e outros, situadas no lugar denominado Pantaninho, distrito
de Guabiro:Ua, wurücípio de Campo Largo, Estado do Paraná, numa
área de -cento e se .tenta e três hectares e -oitenta ares ( 1731--Ia.SO),
delimitada· por um polígono, , tendo um de -seus vértices sobr-e uma
a.rvore de imbuia, a- tre~entos e dez (310) metros, rumo trinta e
dois graus nordeste (32°NE.) da e.onvel'gência das divisas dos
terrenos da Famflia Portela, João Rossa e José R. e cujos lados
toem os seguintes c:canprimentos e orientuçúes magnéticas: centp e
sessenta (160) metros, setenta e um graus noroeste (7'1°NW);
três mil e sos~cnf.a e cinco (3.065) metrus, cinco graus quarenta
c cinco minutos nordeste (5°45'NE); mil e quarenta (1. 040)
metrns, setenta c um grau-s sudeste (71°SE); dois mil oitocento-s
e noventa e t·Ü1LO (2~895) ·metros, vinte e dois graus, trinta minutos sudoeste (22°30-'SV''.) . Nsta autorização ·é outorgada mediante as c-ondições do art. 16 do Código de Minas e seus númrl'os
l, II, IIJ, IV, \'!I, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas nc!:-te decreto.
~\.rt. 2-.0 O ('.oncessionârio da autorização poderá utilizar-se do
produto da p8squisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
·dos r.rahalhos.
Art. 3.0 Esta autoriz-ação será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de ll'linas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e li do cHado aTL 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As proprieQades- vizinhas estão sujeitas tts seevidões
de solo_ e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 ·e !O do citado Código.
Art. 5. 0 O eoncessionário da autorização será fiscalizado pelo
üepartamento Nadonar .da Produção Mim~ral e gozará dos favores
disc-riminado.:; ·.no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. G. 0 O t.ítulc ·aa 'autorizaçüo da pesquisa, que será uma
via autônt.ica deste decreto, pagal'á de selo a quantia de um conto
setecüntos e <.lnarenta- mil réis (1 :7'iO$U) e será transcrito no livro
próprio da Divisã.o de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0 Hovognm-::;e as disposições em contrário.
Rio de Janeirc, 12 de fevereiro de 1941, 120.0 da Indeprmdên~ia e 53. 0 da República.
JETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6. 85-1 -

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

A t~tto'Piza o cidadão brasileiro Omar 0' Grady a pesquisar manganês
no municipio de Guarani, Estado do Ceará

O Presidente da República, ~sando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n1úmero 1.985, de 29 de janeiro de 194Q (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Ornar ó Grady a
pesquisar manganês numa área de cinquenta (50) hectares, no lugar
denominado "Páu Pereira", no município de Guaranf, Estado do
Ceará, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice situado a três mil e duzentos (3 .200) metros, rumo vinte e cinrio
graus trinta minutos sudeste ( 25°30'SE) do encontro sul (S.) da
ponte da Estrada rrransnordestina sobre o rio Choró e os lados convergentes nesse vérti·ce teem os seguintes comprimentos e orien~ões magnéticas: mil (1.000) metros, trinta e um graus sudeste
(31°SE); quinhentos (500) metros, cinquenta e nove graus sudoeste
(59°SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 116 do Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras
do eitado -Código não expressamente mencionadas· neste -decreto.
Art. 2.o () concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cusLe10
dos trabalhos. ·
Art. 3.0 Esta -autorização será doolarad.a caduca ou nula, na forma do § 1. 0 do art. 24 e do art._ 2õ do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do -citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.

Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas à-s servidões
de ·solo e subsolo para os fins da -pesquisa~ na form:a dos arts. 39
e 40' do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado peio
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favore~
discriminados no art. 71 do mesmo Código; na forma deste artigo.
Art. 6.0 O títulu da autorização de pesquisa, que será uma vta
<'l.ULêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo.mento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em ç;ontrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independên-

cia e 53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Feo·nando Costa.
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DECRETO N. 6.855

-DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

A u.torüa o cidadão brasileiro Om.ar ó Grady a pesquisar grafite no
mUnicipio de Guarani, Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer-e o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termo'S do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)_, decreta:
Art. •1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ornar ó Grady
. a pesquisar grafite numa ár~a de cinquenta (50) hectares no lugar
denominado "Pálu· (i'Alho 11, no município de Guarani, Estado do
Ceará, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice situado a quatro mil trezentos (4. 300) metros, rumo dois graus sudoeste (2°SE) do encontro sul (S.) da ponte da Estrada Transnordestina sobre o rio Choró e cujos lados convergentes a esse vértice
teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mii.
(1.000) metros, trinta e três graus trinta minutos sudeste (33°30'~SE);
quinhentos~ (500) metros, cinquenta e oito graus e trinta minutos sudoeste (58°30'SW). Esta autorização é outorgada mediante as <londi·ções do art. 16 do Código de Minas e seu~ ns. I, II, III, IV, VII, IX
-e outra do ci'tado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fiils de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
· Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do ar{. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
ns motivos previstos nos ns. I e li do citado- art. 21.~: e no art. 2·5
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
.solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da, autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 7 i do mesmo Código, ila forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produ cão Mineral do Ministério da Agricultura.
·Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1941, 12o.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

266

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6.856 -

DE 12 DE FEVEREIRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Alexandrino de Carvalho a pesqttisar m'inéTio de prata e assoc'iados no município de Jcmuária,

Estado de Minas Ge1'a_is
O Presidente da República, usando d'a atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termo-s do decreto-lei nU'mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro Manóel Alexandrino de Carvalho a pesquisar minérios d'e prata e associados numa
·área de vinte e quatro (24) hectares, localizada na fazenda "Capão
do Por-co", município de Januária Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por· um retângulo tendo um vérti.ce situado- a trezentos
e oitenta (380) metros, rumo quarenta graus nvroeste (40°N\V). do
ponto de convergência das divisas d'as fazendas "Bom Jantar'', "Cápão do Porco" e José ..Figueiredo 'B Irmãos. Os lados do retângulo
adjacentes ao vértice acima ·referido teem os seguintes comprimentos e orientacões magnéticas: quatrocentos (400) metros rumo norte (N.).; seJScen\os (600) metros, rumo oeste (W.). Esta autorização é outoega.da mediante as condições do art. 1-6 do Código de Minas e seus n-s. I, II, III, IV, VII, IX, e outras do citado- Código não expres-samente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 . O coneessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da p-esquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 • E,sta autOL'ização será_ declarada caduca ou nula, na.
forma do ~ 1.0 do art. 24 e do art. 26 d'o Código de Minas, ?.e
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e nn
art. 25 ·do mesmo Código.
ArL 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeita-s às servidões
9-e solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos .arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0. O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacwnal da Produção Mineral e gozará dos favor-es discriminados no art. 71 do mesmo Código. na forma deste artigo.
Art. 6. 0 • O título (}a autorizaçào .de pesquisa, Que será uma
·~da autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de dtJ.zentos e
quarenta mil réis (2A0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fqmenlo da Produção Mineral do l\Hnistério da Agricultura.
Art. 7 .o.

Revogam-se as· disposições em contrário.

Rio de Janmro, 12 de fevereiro de 1.941, 120. o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

Pernando Costa.
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DECRETO N. 6.857-

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Armando ~e Castro a pesquisar manganês e associados nos município-s de Congonlws do Campo e Itabirito, Estado de Minas Gerais
·
O Presidente da República, usando d'a atribuição que lhe confere.
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão bra-sile:iro Armando de
Castro a pesquisar manganês e associados em terras situadas no lugar "Ribeirão do Prata", municípios de Congonhas do Campo e Itabirito, Estado de Minas Gerais, propriedade de Henrique Lage, Pací ..
fico Pedrosa, Olímpio Pimenta e outrorS, numa área d-e vinte e seis
hectares (2-6 Ha.), delimitada por uma poligonal tendo um de seus
vértioes a duzentos e setenta metros (270 m.). ,da confluêllcia dos ribeirõ·es do Prata ~e Mata Porcos, rumo treze gTaus sudeste (13°SE.)
e ·cujos lados teem os seguintes: comprimentos e ori·entações magnéticas: duzentos metros; (200 m.), cinquenta 'e cinco graus sudoeste
(550SW.); novecentos metros (900 m.), trinta e cinc-o graus noroeste
(350N\V".); du2entos metros (200 m.), cinquenta e cinco graus nordeste
(550NE.); trez-entos e cinquenta metros (350 m.), trinta. e cineo graus
sudeste (350.SE.); quatrocentos metTos ( 400 m.). cinquenta ,e cinco
graus norde-ste (55°NE.) ; duzentos metro-s (200 m.), trintn. ,e cinco
graus :·sudeste (35°SE.); quatrocent'O-s• metros (400, m.), cinquenta e
cinco gr,aus sudoeste (55°SW.); trez:ento-s e cinquenta metros (3'50· m.),
trinta -e cinco g.raus sudeste (3"5°SE.), fechando-se o perímetro. Jtsta a·ntorização é outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de ll!inas e seus ns. I, li, Ill, IV, VII, IX e outras
do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o. O concessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o. Esta autorização será d-eclarada caduca ou nula, na
forma do § 1.o do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem' os motivos previstos nos ns. I e 11 Uo eitado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0. As proprieda-des vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e .subsolo para -os fins da pesquisa, na forma dos -arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o. O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores d].scriminados no art. 71 do mesmo Código na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizaç-ão de pesquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia· de duzentos e
s-essenta mil réis (260$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0. Revogam-se as disposições em contráriú.
Rio de .~aneiro, 12 de feve·reiro ele 1941, 120.0 da Indei>endência ·e 53.0 da República
GE1I'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.

268

ATOS UO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6.8.58-

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República:

Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, três (3) cargos da classe "B", da carreira de Foguista, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação a dotação correspondente, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei número 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da promoção de
Alvaro Conrado da _Costa e de Raimundo Cardoso dos Santos e vaga
constante da .relação nominal publicada no Suplemento do Diário
Oficial de 29 de fevereiro de 1940.
Rio d·e Janeiro, 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.' (la República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.859

-DE

14

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República:

Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, três (3) cargos da classe "B", da carreira de Capataz, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Fazenda, fi.Jando sem aplicação a dotação correspondente, conforme dispõem as tabelas anex~s ao decreto-lei número 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da exoneração
o e Orisvaldo Loiola Véras r vaga~ constantes da relação nominal
publicada no Suplemento do Diál'io Oficial de 29 de fevereiro
de 1940.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.' <la República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6. 860 -

DE

11! DE FEVEREIRO DE 1941

SU1J1'Úne cargO extinto

o

Presidente da República:

Resolve declarar extinto, por se achar vago, um ( 1) cargo de
Administrador das Capatazias, classe 9, do Quadro Supfementar,
do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da yerba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de
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eargos vagos na mesma carreira e quadro, conforme dispõem as
tabe_las anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939
e-m virtude da aposentadoria de Dario Ozório de Almeida.
'
Rio de Janeiro,' 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53." -da República.
GE'rULIO VARGAS.

A. de Sou.zà Costa.

DGCHETO i'\. 6. 861 -

DE

14

DE l'EVEREIRO DE

1941

Suprime cm·go extinto

O Presidente da República resolve declarar extinto, por se
achar vngry, um ( 1) cargo da classe E, da carreira de Motorista,
do Quadro Suvlementar, do Ministério da Fazenda, ficando sem
aplicação a dof.acão correspondente, 1!-onforme consta das tabelas
anexas ao deereto--lei n .. 1.847, de 7 de dezembro de 1'939, em virtude da promoçãry de Manoel da Silva.
Rio d·~ Janeir·oj em '1.4 diJ fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.o da República;
GETULIO

VARGAS.

A. de Sottza· Costa.

DECRE'J:O N. 6.862 -

DE

14

DE PEVERETRO DE 1941

Suprime cargo extinto
Prf~sidmd.e da República
resolve declarar extinto, por se
vago, um ( 1) cargo de Agente Fiscal, padrão 8, do Quadro
Suplementar, do Ministério da Fazenda, ficando sem 1_1Plicac;.ão a
dotação eorres.poudente, conforme dispõem as tabelas anexas ao
c!ecreto-lei n 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da demissão de José de Araújo Vargas.

')

ach~r

Rio de Janeiro, em 14 de feverê.ii'o de
-pendência c 53.0 da República.
GETL'LIO

1941.

120.1? da Inde-

VARGAS.

A. de SoUza Costa.
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DECRETO N. 6.863 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1941

Sup1•ime cargos extintos
O Presidrmte da República resolve declarar extintos, por se
acharem vagos, dois (2) cargos de Carimbador, padrão I, do Quadro Suplementar. do Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação
a dotação correspondente, conforme dispõem as labelas anexas· ao
decreto-lei 11. 1.8-47, de 7 de' dezembro de 1939, em virtude da aposentadoria de Antonio Fileto Madeira e Augusto Barrozo Junior.
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1941, 120.o da Independência e 53.C da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

~.

6. 864 -

DE

14

DE FEVERETRO DE

1941

Sum·ime carqos extintos ·
O Presidente da República resolvo declal'ar extintos, por se acha.~
rem vagos, quatro ( 4) cargos de Empregado de Garage, padrão C,
do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação a dotacão correspondente, conforme dispõem as tabelas anexas
ao decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1.939. em virtude rlo
que consta Ida relação .nominal publicada ,no Supleinento do Didrio
Oficial de 29 de fevereiro de 1940.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.865

DE

J4

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime carao extinto
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, um· (1) cargo ·de Diretor, Padrão N, do Quadro Suplementar.
do Ministério da Fazenqa, ficando sem àplicação a dotação correspondente, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei nú:..
mero 1. 847, _de 7 de dezembro de 19~9, em virtude da aposentadoria
de João Dias de Menezes.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 6.866-

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1Q41

Suprirne cargo extinto
O Presidente da República resolve declarai' extinto, por se achar
vago, um (1) cargo de Administrador de Capatazias, da classe 6 -do
Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda. ficando sem ~pli
cação a dotação correspondente, eonforme dispõem as tabelas anexas
ao decreto-lei n. 1.81.~:7, de 7 de dezembro de 1939, em virtude do
que consta da relação nommal publieada no Suplémento do Didrio
Oficial de 29 de fevereiro de 1940.
Rio de Janeiro, -14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
" 53. 0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

A. rle Souza Costa.

DECRETO N. 6. 867 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1941.

Suprime cargo extinto
O Pre-sidente da República resolve declarar extinta., por se achar
'Vago, um (1) cargo da classe 17, da carreira de Oficial Administrativo,
do Quadro Suplementar, do MinistériO da Fazenda, aproveitando-se o
.saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o
vreenchimento de cargos vagos na mesma carreira e Quadro, conforme
dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro
de 1939, em virtude do falecimento de Alberto Etehgaray 0-nimarães.
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53. 0 da República.
'
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 868 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se achar
vago, um (1) cargo de Intendente, padrão K, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da
verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos
vagOs na carreira de Engenheiro, do Quadro Permanente, conforme dispõem as tabelas anexas ao de.creto-lei n. 1.81.~:7, de 7 de dezembro de
1939, em virtude da transferência de Gilberto da Fon1toura Rei.
Rio de Janeiro. em 14 de fevereiro de 1941, 120. 0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza· Costa.
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DECRETO N. 6. 869 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova proieto e orçamento, para a instalação de um jogo de ilumina-.
ção elétrica, em uma composição suburbana, de "The Leopoldina
Ra.ilway Gompanv Lim.ited"
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
·
Art. 1.0 Ficàm aprovados o proJeto e o respectivo orçamento ,
que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da se. .
cretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para a instalação de
um jogo de iluminação elétrica, em uma composição suburbana, dG
"The Leopoldina Railway Company, Limited."
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 1!7 :278$33D{cento e dezessete contos duzentos e setenta e oito rrtil trezentos e
trinta réis), e reconhecidas pela forma determinada no art. 8. 0 das
Instruções aprovadas r.ela portaria n. 839, de 7 de dezembro de 1933,
serão levadas à conta do produto da arrecadação da ta:Xa adicional de
10 %, sobre as tarifas em vigor na referida Estrada, no quatriênio d{}
1940-191!3.
Art. 3.0 Para a conclusão da obra a que se refere o art. 1. 0 ,
fica marcado o prazo de quatro meses, a contar da data em que a re-.
querente for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Me·ndonça Lima..

DECRE'l'O N. 6.870 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1941

A.p1·ova p1'ojeto e orçamento, relativos aos melhoramentos na estação de Sau.de, de The Leopoldina Railway Company. Limited
O Presidenv~ da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orcamento que com este
baixam, rubx icados pelo Direto'r de Contabilidade da Secretaria deEstado da Viação e Obras Públicas, para a construção de dependências, instalações sanitárias na casa do agente e para o público,..
f.erviço de abastecimento dágua, aumento da plataforma existente
e construção de plataforma ilhada, na estação de Saude linha do,
Centro, de The Leopoldina Railway Company_ Limite.d. '
Art. 2. 0 Ab despesas que forem realmente efetuadas até o máximo do or.ç.amento Gra aprovado, na importância total de 40 :319$'45()(quarent:l. contos trezentos e dezenove mil quatrocentos e cinquenta
réis}; e reGonhP-cidas pela forma determinada no art. 8.0 das InsLruçõe$ ap:~.ovadas pela Portaria n. 839, de 7 de dezembro de 1933,.
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serão levadas à conta do produto da arrecadação da taxa adicional
de 10% sobn~ as tarifas em vigor, no quatriênio de 1940-1943 a
que se refere o § 4.0 do art. 3.0 da Portaria n. 225, de 28 de abril
de 1937.
Art. 3.0 Para a conclusão das obras a que se refere o art 1 o
fica marcado o Pl.'azo de sete meses, a contar da data em que à r~
querente for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6.871

DE

17

DE FEVEREIRO DE

Autoriza a Manaus Harbour Limited a adquirir duas
serviços do porto de Manaus

1941
~chatas

para os

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o art. 74, letra a, da Con.gtituição, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a Manaus Harbour Limitect,· concessionária do porto de Manaus, a adquirir, na forma estabelecida :rio
respectivo contrato, duas chatas de madeira de lei, destinadas aos
serviços do referido porto.
Parágrafo único. A.s despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo da importância de 96:441$4 (noventa e seis contos, quatrocehJos e quarenta e um mil e quatrocentos réis), depois de apuradas em r-egular tomada de contas,_ serão levadas à conta do capital
da concessão.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro -de 1941, 120. 0 .cta Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECDETO N. 6. 872 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1941

Ap·rova projetos e m·çamentos das obras executadas co_m a cobm·tura
de três pátios no pDr'to de Porto Alegre de concessão do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul

Não foi publicado ainda no
pagamento.
Gol. de Leis - Voi. II

Diário

Oficia!

por

falta
18

de
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DECRETO N. 6.873-

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento, para a construção de um muro de con-

creto armado, e cerca de arame farpado para o fechamento rlo
páteo da Oficina: de Divin6polis, da Rede Mineira de Viação.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o art. 74, letra a, da Constituição, deüreta:Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, referentes à construção de um
muro de concreto armado e cerca de arame farpado para o fechamento do pátio da Oficina de Diyinópolis, km. 7 45, da linha de
Garças a Belo Horizonte, da Rede Mineira de Viacão.
Parágrafo único. As despesas que forem realment,e efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
31:892$4 (trinta e um contos oitocentos e noventa e dois mil e quatrocentos~ réis), depois de apuradas em .regular
tomada de contas,
serão levadas à conta do, ''Fundo de Melhoramentos" da .Rede, nos
termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETD N. 6.874 -

DE

17

llE FEVEREIRO DE

1941

Aprova projeto e m•çamento, para a instalação de uma balança pa1'lt
pesar vagões, no porto de Paranaguá, de que é concessioná1·io
o Estado do Paraná
Não foi
pagamento.

publicado

ainda

DECRETO N. 6.875 -

no

DE

Diário

17

Oficial

por

DE FEVEREIRO DE

falta

de

1941

Ap1·ova p~ojeto e orçamento paTa a construção de uma casa destinada
a dormitório de pessoal dos trens, na "The Gre.at West-er·Yi. of
Brasil Railway Company, Limited".
Não foi publ1cado . ainda ' n,o
pagamento.

Diári;o

OficidJI

ppr

~alta

de
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DECRETO N. 6.876

-DE

17

DE FEVEREIRO DE

1941

Aprovit proJieto e orçamento, para a construção_ de uma ~onte em
concreto armado no Passo do Rocha, trecho de S. SebasUãoD. Pedrito, a cargo do 1.o Batalhão Ferroviário
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe :confere o
art. 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que
com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de
uma ponte em concreto armado, no Passo do Rocha, trecho de São
Sebastião-Dom Pedrito ramal de Dom Pedrito a Santana do Livramento, a cargo do 1. 0 Batalhão Ferroviário.
Parágrafo único. As despeSas que forem realmente efetuadas
até o máximo do o-rçamento ora a,p.rovado, na importância total de
729:384$8 (setecentos e vinte e nove contos trezentos e oitenta e
quatro mil oitocentos réis), correrão por conta da verba 5.a - Consignação I - Sub-consignação 02-32, letra b), do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGÁS.

João de MendonÇa Lima.

DECRE'J'O N. 6.877-

DE

18

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue 1 ca-rgo excedente da classe G, da carreira de Datilógrafo,
do Quadro I, do Jllinistél"io da Eduçação e Sll!Ude
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição:
Resolve declarar extinto 1 cargo excedente da ciasse G, da carreira de Datilógrafo, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude
vago em virtude da transferência de Sylvio Costa, aproveitando-Ele
o saldo apurado dentro da verba global do respectivo orçamento,
para preenchimento de cargos vagos na referida carreira do mesmo
quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, com as modificacões determinadas pela lei n. 378
e atos posteriores.
'
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1941, 120.0 da Indepimdência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 6.878 -

DE

18

DE FlDVETIEIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto He·nrique Bougleux a comprar

pedras preciosas
Não foi
pagamento.

publica-do

ainda no

DECRETO N, 6.879

-DE

Diánv

18

Oficial

por

DE FEVEREIRO DE

falta

de

1941

Extingue 3 cm·gos excedentes da classe L, da carreira de Biologista,
do Q'lutdro I. do Ministério da Educação e Saude
·
O Preside-nte da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra-a, da Constituição:

Resolve deelarar extintos 3 cargos excedentes da classe L, da
carreira de Biologista, do Quadro I, do Ministério da Educação e
Saude, vagos em virtude do falecimento de José da Costa Cruz e
Evandro Seruvhün Lobo Chagas e .da promoção de Octavio Coelho
de Magalhães, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo crçamento, para preenchimento de cargos vagos
na referida carreira do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas
anexas à lei n. 284 de 28 de outubro de 1936, com as modificações
determinadas pela lei n. 378 e atos posteriores.
Rio de Ja11eiro, 18 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e 53 ° da República.
GETULIO

VARGAS.

Gust-avo Capanema.

DECRETO N. 6.880

-DE

19

DE FEVEREIRO DE

1941

Outorga à Refinadora Paulista S.A. concessão para aproveit-am-P.nto
da e'nergia. hidiráulicq, de um desnível ex·ist·ente rto rio. Chibarro,
do mun:icipio de Araraquara, Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituicão e nos termos dos artigos 150
do.Código de Aguas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e 6P
do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, . decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Refinadora Paulista S.A. concessão para
aproveitamento da energia hidráulica de um desnível existente no rio
Chibarro, pouco acima de sua confluência com o Ribeirão de São José
da Corrente, no município de Araraquara, Estado de São Paulo, sl3ndo
a altura de queda de 17 metros e a vazão a aproveitar de 1.500 litros
por segundo (250 kw.).
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Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à produção de
energia hidroelétrica• para uso exclusivo da concessionária que não
poderá ceder parcela alguma de energia a terceiros, mesm~ a título
gratuito.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade do presente decreto, a concessionária obriga-se a:
I) Apresentar denúro do prazo, de um (1) a.no, contado da data
do registo deste decreto na Divisão de Aguas, em tres (3) vias:
a) estudo hidrológico da região - curva de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e correspondente, pelo menos, a um
( 1) ano de observações;
b) planta em escala razoavel do trecho do rio a aproveitar com
indic'ação dos terrenos marginais inundaveis pelo "remous" da barragem;
c) perfil geológico do terreno no local em que deverá ser construída a barragem;
d) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação de
tipo adotado;
e} cálculos e desenhos detalhados dos vertedouros, adufas, comportas, tomada dágua, ca:nal de adução e castêlo dágua, devendo ser
observadas as seguintes escalas:
1) canal de adução- para a planta, um por quinhentos (1/51ÍO)
e, para o perfil, horizontal um por quinhentos (1/500) e verticM um
por duzentos (1/200).
2) vertedouros, adufas, etc. - para as plantas um por cem
(1/100) e para as elevações e secções transversais, (inclusive a do
cima!), um por cinquenta (1/50) .
f) justificação do tipo de conduto forçadÓ adotado; cálculos indispensaveis; planta e perfil com todas as indicações necessárias, devendo ser observadas as seguintes escalas: para a planta, -um por
quinhentos (1/500), e, para o perfil: horizontal, um por quinhentos
(1/500) e vertical, um por duzentos (1/2ü0);
g) cálculos e- desenhos dos pilares, pontes e blocos de ancoragem,
indispensaveis ao assentamento (los condutos forçados;
h) cálculo do martelo dágua e cálculo e projeto da chaminé de
equilibrio, se indicada;
i) justificação do tipo de turbina adotado; rendimento sob diforentes cargas em múltiplos de 1/4 ou 1/8, até plena carga; sentido
de rotação e rotações por minuto; velocidade característica e velocidade de embalagem ou disparo; reguladores e aparelhos de medi cão:
-regulação da velocidade com 25, 50 e 100% de variação de cftrga;
tempo de fechamento; desenho devidamente cotado;
j) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;
k) justificação do tipo de gerador adotado; sentido ·de rota:ção;
tensão, frequência e potência calculada· com COS0 que não exceda 0.7;
rendiinento sob diferentes cargas em- múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8
até plenacarga ·respectivamente com COS0=0.7, COS0=0.8 e
cos 0 = 1; regulação da tensão e sua va-riação, reguladores; queda
ãe tensão de curto circuito; detalhes e característicos fornecidos pelos
fabricantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da exeitatriz; GD 2 do grupo· motor gerador;
Z) esquema geral das ligações;

278

ATOS DO PODER EXECUTIVO

m) para os transformadores elevadores e abaixadores de tensãO, as
mesmas exigências feitas para os geradores;
n) desenhos dos quadros de controle com indicação de todos os
aparelhos a serem neles montados;
o) desenhos detalhados (planta• e elevação), das celas de baixa e
alta tensão, com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem como das entradas e saídas dos condutores, e suas ligações
às barras gera:is;
p) desenhos indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão; para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
q) projeto da linha de transmissão - planta e perfil da linha;
cálculo mecânico e elétrico com COS 0 = 0.8; perda· de potência;
tensão na partida e na chegada; distância entre condutores;
r) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e discriminação dos materiais empregados;
s) orçamento detalhado para cada um dos itens acima.
Il) Obedecer em todos os projetos, salvo no que o contrato ex~
pressamente determinar, as prescrições das normas seguintes que. estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Elecktrotechniker (V.D.E.);
b) Verband Deutsvher Ingenieure (V. D. I. ) ;
c) American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.);
d) American Society Mechanical (A.S.M.);
e) British Engineering Standards Association (B.E.S.A.) ;
f) International Electrical Commission (I.E.C.).
Parágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou normas inferioras
aos acima estipulados, sejam ou não deles derivados.
III) Registar o presente decreto na Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 -de janeiro
de 1935.
IV) Assiuar o contrato de concessão dentro do prazo de um (1)
mês contado da data da publicação da a·provação da minuta pelo
Ministro da Agricultura.
V) Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas pára
os fins de registo de q1ue trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro de
1935, sessenta (60) dias depois de regisiado no Tribum>l de Contas.
Art. 3.o A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Ãguas e submetida à aprovaç.ão do Miriis ..
tro da Agricultura.
' Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Águas.
Art. 5.n Findo o prazo de concessão as instalações de producão e
transformação de energia elétrica reverterão, _ao Estado de São Paulo,
mediante indenização do custo histórico, isto é, do capital efetivamente gasto menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Governo do Estado de São Paulo não fizer uso do direito que lhe concede o artigo precedente, a c'oncessionária poderá
requerer ao Governo Federal, na forma que for estipulaaa no CÍ'/llLrato da presente concessão, a renovação da mesma, ou repor, por
sua conta, o curso dágua no seu primitivo estado.
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§ 2.0 Se o Governo do Estado de São Pa•ulo fizer uso da faculdade de que trata este artigo, ficará assegurado, à atual -conces.:üonária, o fornecimento da energia que não for utili:?.ada para serviços
públicos ou de utilidade pública, mediante preço calcul3.do na forma
estabelecida pelo Código de Águas.
Art. 6.0 A concessionária, dadas as condições peculiares do aproveitamento, fica dispensada ·das reservas de energia de que trata o
art. 153, alínea e, do Código de Aguas.

Art. 7. 0 A concessionária gozará, desde a data da assinatura da
concessão e enquanto' esta vigorar, dos favores constantes do Código
de Águas (arts. 151 e 161) ..
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independêooia
e 53.o da República.
GETULiO VARGAS.

Ferrw..ndo Costa.

DECRETO N. 6.881

-DE

19

DE FEVEREIRO llE

1941

Transfere a sede do Aprendizado Agricola "João Coimbra", da Superintendência do Ensino Agrícola e V,eterinário
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cunfere
o art. 74 da Constituição e tendo em vista dotar o Aprendizado
Agrícola "João Coimbra" de sede mais adequada à finalidade do estabelecimento, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida da Vila de Tamandaré, no Estado de
Pernambuco, para a fazenda denominada "Sapê 11, no município de
Barreiros do mesroo_ Estado, a sede do Aprendizado Agrícola "João
Coimbra", da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterináriof
criado pelo decreto n. 24 .115, de 12 de abril de 1934.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de fever·eiro de 1941, 120.0 da Independência
o 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6. 882 -

DE

19

DE FEVEREll\ú Dfl

1941

Cria a CoMnia Agricola Nacional de Goiaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74., letra a, da Constituição e na conformidade do disposto no
decreto-lei n. ·3.059, de 14 de fevereiro de 1941, decreta:
Art. 1,0 Fica criada a Colônia Agrícola Nacional de Goiaz, no
Município de GoiaL~, Estado de Goiaz, em terras doadas -à União pelo
Governo do mesmo Estado, pelo decreto-le-i estadual n. 3. 704, de
4 de novembro de 1940.
Parágrafo único. As terras da· Colônia referida no artigo ficam
compreendidas dentr-o dos seguintes limites: rio das Almas, São Patrício, Carretão, divisor de água& dos 1·io~ Areias e I'onte Alta, rio
VerU.e até a confluência com o rio das Almas.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 191i1, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.883-

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Manoei Brito Maciel a pesquisar dia ..
mantes e associados no municipio de Araguaia, Estado de M~1to
Grosso
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferp
o art. 74, letra a, ·da Constituição e nos termoS do decreto-lei nú ..
mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel- Brito Macio!
a pesquisar diam&ntes e associados numa ·área de duzentos e ses~enta
e cinco hectares (265Ha.) no distrito de paz de "Barra do Garça~~
município de Araguaia, Estado de Mato Grosso, área essa delimitada
por um quadrilátero tendo um vértice situado na confluência dO córrego da Agua Quente com o rio Araguaia e cujos lados teem os sg~
guintes comprimentos e orientações magnéticas: mil duzentos e cinquenta (1.259) metros, dez graus nordeste (100NE); dois mil (2.000)
metros, oitenta graus n.oroeste (80°NW); mil e quatrocentos (1.400)
metros, dez graus sudoeste (10°SW); dois mil (2.000) metros, oitenta
e· cinco gra·us sudeste (85°SE). Esta autorização é outorgada mediante as condicões do art. 16 do Código de Minas e seus números I1 li,
III, IV, VII, IX 13 outras do citado Código não eXpressamente meneio·
nadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
p.roduto da pe-squisa para fins de ·estudo sobre· o miné'rio e custeio dos
trabMhos.
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Art. 3.0 ·Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocmrerem os motivos previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e no art. 2,5
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades -vizinhas estão sujeita-s às servidões de
solo e subsolo :Para os fins da pesqui-sa, na forma· dos arts. 39 e 40
do citado Código.
-Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pela
Departamento Nacional da Produção Minera:! e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica ·deste decreto, pagará de seío a• quantia de dms contos seiscentOs e c.inquenta mil réis (2:650$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art 7 .o Revogam-se as disposições em contrário
Rio de Janeiro. 20 de fevereir0 de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
o

o

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DEURE'TO N. 6.884-

DE

20 DE FEVEREIHO DE 19•1!1

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Acioli Meirele.s a pesquisar ouro
· e outros 1netais nobres no município de Porto de !Yloz, Estado do
:Pard

O Presid-ente da Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere o art. 7-1, letra a, da Constítuü;ão e nos termo.s do decreto-lei
n. 1.9'85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Acioli
Meireles a pesquisar ouro e outros metais nobres numa área de cem(-100) hectares na localidade "Grota Seca~·. à margem direita do rio
Xingú, tributário do rio Amazonas, na parte denominada ~·volta
Grande do Xingú 1', distrito de Sousel, município de P-orto de Moz,
Estado do Pará, área essa delimitada por uma faixa de terra compr8.endida pelo leito e margens do rio Grota Seca,. numa extensão de
mil seiscentos e_ setenta (1.67-Q). metros a partir da foz do rio Xingú
para montante. tendo uma largura :média de seiscentos (600) metros, sendo trezentos (300) metros para cada lado do eixo méclio do
rio Grota Seca. Esta autorüação é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código' de Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII e IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de e:::.tudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
0
forma do § 1. do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos n0s ns. I e li do citado art. 24 e no'
art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propried'ades vizinhas estão sujeitas às servidões de
-solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionái·io da autorização será fiscalizado pelo
Departamento :Nacional da Produção Mineral e goz~rá dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autoriza~ão de pesquisa, que ser:á uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto de réis
(1 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do -Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.885

-DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Antonio Lino de Sousa Mata a pesquisar
manganês e associado.~ no rrmnicipio de illvinópolis, do Estado de
llfinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19/W (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Lino de
.Sousa Mata a pesquisar ma·nganês e associados numa área de cinquenta e dois hectares (52 Ha.), situada nas cabeceiras do córrego
Mãe Dágua, município de AlvinóPolis, -do Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um retângulo cujo v-értice que é tomado
para ponto de partida dista dois mil quatrocentos e cinquenta (2. 450)
metros com rumo quarenta e nove graus sudeste ( 49°SE) da casa
de José Gomes de Araujo Filho e os lados adjacentes medem oitocentos (800) metros e seiscentos e cinquenta (65ú) metros com rumos seguintes: quarenta e cmco graus sudeste (45°SE) e quarenta e
cinco graus sudoeste (45°SW), respectivamente (todos os rumos referidos ao meridiano magúético). Esta autorização é outorgada mediante as con-dições do art. 16 do Código de Mmas e seus ns~ I, II,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I ·e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões dê
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma. dos arts. 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nadbnal da Produção Mineral e gozará dos favores discriminaàos _no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorizatão d2 pesquisa, que será umà via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de ·quinhentos e
vinte mil réi-s (520$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2-ü de feverpiro de 1941, _120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.886 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza a Emp-resa de Mineração "Ca..~tro Lopes & Tibiriçá" a pesquisar manganés e associados no município de Entre Rios, Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usande da atribuição que lhe confere o· art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig·o de Minas), decreta::
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa de mineração "Castro Lopes
& Tibiriçá" a pesquisar manganês e associados em terras pertencentes

a Antônio Vicente Felício e outros situadas no lugar denominado
"Serra da Caixeta", distrito, município e comarca de Entre Rios, Estado de Minas Gerais, numa área de quatro hectares ( 4 Ha.) delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices sobre o córrego do
Sabugo em um ponto distante duzentos e dez (210) metros, rumo
vinte graus- nordeste (20°NE) da casa de Antônio Vicente. Felício, e
cujos l'ados adjacentes a este vértice teem os -seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: cem (100) metros, rumo trinta e quatro
graus nordeste (34°NE); quatrocentos (400) metros, rumo cinquenta
e seis graus noroeste (56°NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art: 16, do Código de Minas e seus números I, II,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0, do art. 24 e. do art. 26, do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Gódifo.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
s-olo
subsolo' p.ar.a os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fi.scalizada pelo
Departamento Nacionai da Produção Mineral gozará dos favores discriminados no art. 71, do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. ·6.0 O título da autorização de pesquisa, .que .será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produç.ão Mine.r-al do Ministério cta Agricultura.
Art. 7. 0 RBvogam-se as disp.osições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.887-

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Autori11a o cidadão brasileiro Reginaldo José Soares a pesquisar· água
minm·al no município de TeresópolJis, do Estado do Rio de JaneirQ

O Presic'ente da República usando da atribuiç.ão que lhe cortfere o· art. 74, letra a, da· Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica à:utorizado o cidadão brasileiro ReginaiC-o Jo:;é
Soares a pesquisar àgua mineral numa àrea de dez hectares (10 Ha.)
localizada no "Fazenda Campos Elíseos"-, no primeiro distrito do muniüípio de Teresópolis, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por
uma linha poligonal fechada que começa num ponto situaCo a duzentos metros (200 m.), na direção cinquenta e quatro graus núroeste (54° N. W.) da residência do proprietário da referida fazenda e
cujos lados teem os seguintes eomp•rimentos e rumos reagnéticos: cento e dezoito metros (118m.) e vinte e quatro graus nordeste (24
N. E.), quinhentos metros (5ü-O m.) e S!i!Ssenta e cinco graus e
trinta minutos sudeste (65030' S.E.), cento e vinte e três metros (123
m.) e cinco graus e quinze minutos sudoeste (5°15' S. W.), duzentos e quarenta metros (240 m.) e quarenta e um gráus e quarenta
e -cinco minutos sudoeste (41o 45' .s. W.), cem metros (100m.) e
quarenta e oito graus e trinta minutos, noroeste ( 48° 30' N. \V.), e a
margem direita do Rio Paquequer até o ponto de partida. - lllsta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16_.-do Código
de Minas e seus ns. I, I!, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O conce.ssionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos, ouvido o DepartamenJo Nacional de Saude Pública.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstO"S nos ns. I e l i do citado art. 24, e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 Ai:, propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da .pesquisa, na forma dos arts. 39· e 40
do (litado Código.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizaCo pelo
Departa,mento' Nacional .ela Produção Minerrul e g·oza·rá dos favores
discriminados no art. 71, do mesmo Código\ na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de .selo a quantia de cem mil réis
( 100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da J;>rodução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro .de 1941, 120·.0 d.a Independência
e '53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 6 .888 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Concede à '' Pan-Misil Limitada" autorização para funcionar como
empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o~art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. -1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à "Pan-Misil Limitada 1\ sociedade de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, autorização para
funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que dispõe
o art. 6.o, § 1.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficando a .mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1941, 120.0
dência e 53.0 da República.
GETULIO

da

Indepen-

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 889 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingue pum cqrgo excedente na classe "J" da carreira de Agrónomo.
Fruticultor, do Quadro único do Ministério da Agric.ultttra
O Presidente da
·vago, em virtude da
..cargo da classe K da
-excedente na classe J

RepiÚlblica resolve declarar extinto, por se. achar
nomeação de Casemiro J'unqueira Vilela, para o
carreira de Agrônomo Ecologista, um (1) cargo
da carreira, de Agrônomo Fruticultor, do Quadro
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único do Mimsterw da Agricultura, aproveitando-se o saldo apurado,
dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na ca:rreira de Agrônomo, conforme dispõem as
tabelas anexas ao decreto-lei n. 1. 489, de 4 de agosto de 1939.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.0 da Repúblba.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.890-

DE

20

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime um cargo na classe A, da carreira, extinta, de Estacionário,
do Quad1•o úhico, do Ministério da Agricultm·a
O Presidente da Repüblica resolve suprimir, por se achar vago,
em virtude .da exoneração de Meg de Figueiredo, um (1) cargo na
classe A, da carreira extinta de Estacionário, do Quadro único, do MinirStério da Agricultura, conforme dis·põem as tabelas anexas g~.o decr_etolei n. 982, de 23 de dezembro de 1938.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DEGRiETO N. 6.891 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE

!941

Extingue um cargo excedent.e na czas·se J, da .carreira de Zootecnista,
do Quadro único, do Ministério da Agricu!tura
O Presidente da Re:P'úfulica resolve declarar extinto, por se achar
vago, em virtude da promoção de José Soares Vieira Sobrinho, um
(1) -cargo excedente na classe J, da -carreira de Zootecnist-a, do Quadro
único, do Ministério da Agricultura, aproveitando-se o ~Saldo apurado,
dentro da verba g·Iobal do respectivo orçamento, para o preenchimento
de carg·os vagos na carreira de Agrônomo, conforme diSpõem as ta-...
belas anexas ao decreto-lei n. 1. 489, de 4 de agosto de 1939.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6. 892 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE 1 " "

Suprime um cargo na classe A, da ca.rreira, extinta, de Estacionário,
do Quadro único, do Ministério da Agricultura
O Presidente da ReptWblica resolve suprimir, por ·se achar vago~ em
virtude da exoneração de ?\'faria Santiago, um {1) cargo na classe A,
da .carreira; extinta, de Estacionário, do Quadro único, do Ministério
da Agricultura, conforme di.spõem as tabelas anexas ao decreto-lei
n. 982, de 23-de dezembro de 1938.
Rio de Janeiro. 20 de fevereiro de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETUf,JO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 893 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Gomes da Silva a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro José Gomes
da Silva, residente em Balisa, Estado de Goiaz, a comprar pedras
preciosas nos termo a do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo- título d.e.sta autorização uma via autêntica do presente
decreto.
Rio de .Janeiro. 21 de fevereiro do !941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6.894 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

A.utoriza o didaão suiço -August P1·obst a comprar pedras preciosas

à Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de I 938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão suiço August Probst,
residente em Belmonte, Estado da Baía, a comprar pedras preciosas
nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de i938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do present~ decreto.
RJo de Janeiro, 21 de fevereiro· de 1941, 120.o da Independência
• 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N .. 6.895

21

-DE

DE FEVEREIRO DE

!94!

Extingue cafgo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 7 4, letra a, da: Constituição:

Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo· excedente da classe E, da carreira de Servente, do Quadro Permanente,
do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, deutr·o
da verba global do respectivo orçamento, ,para o preenchimento de
cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as tabelas anexas ao
decreto-lei n. 2 .182, de 9 de maio de 1940, em virtude do falecimento
de Antonio Evangelista.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República,
GETULIO · VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6.896

-'DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente aa nepública, usando da atribuição que lhe Confere
o art. 74, letra a, da Constituicão:
Resolve suprimir, por se achar vago, um (1) cargo extinto da
classe K, da carreira de Assistenté Jurídico, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação a dotação correspondente, como dispõe o decreto-lei n. 1.8117, de 7 de dezembro de
1939, em virtude do falecimento de V_asco de Lacerda Gama.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de !941, 120.0 da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 897 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

i 941

Suprime cargo extinto

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir, por se achar
classe K, da carreira de Intendente,
nistério da Fazenda, aproveitando-se
global do respectivo orçamento, para

vago, um (1) cargo extinto da
do Quadro Suplementar, dn ·Mio saldo -apurado, dentro da verba
o preenchimento de cargos vagos

289

ATOS DO PODER EXECU1'IVO

da carreira de Engenheiro, do Quadro Permanente, conforme dispõem
as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939,
em virtude da transferência de Eduardo de Abreu Chermont.
Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.898-

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Extingu.e cargo excedente

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra "a'', da Constituicão:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (i) cargo excedente da classe 4, da carreira de Escriturário, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de
cargos vagos da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro Permanente, conforme dispõem as tabelas anexas ao .decreto-lei número
1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude do falecimento de Mau'rício Fonseca dos Santos.
Rio de Janeiro, em 2! de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.899 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a pesquisar manganês
no municipio de Corumbá do Es.tado de Mato Grosso

O Presicente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra ' a", da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. I. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fka autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso a
pesquisar manganês numa área de quinhentos hectares (500 Ha.),
situada no lugar denominado "Urucum", distrito de Albuquerque,
município de .Corumbá do Estado de Mato Grosso, área essa delimitada
po.r um pentágono irregular c.ujo vértice inic~al acha-se localizado
a três mil novecentos e setenta (3. 970), metros com rumo doze graus
quarenta minutos sudeste (12°40'SE) do marco número oito (VIII)
dó Morro da Laginha e os lados teem os seguintes comprimentos e
Gol. de Leis - Vol. II
19
1
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orientações magnéticas: dois mil seiscentos e sessenta (2 .660) metros, vinte e sete graus, cíuarenta e cinco minutos sudeste (27045'SE);
mil trezentos e vinte (1.320) metros, oitenta e cinco graus, quinze
minutos sudeste (85°15'SE); mil quinhentos e sessenta e q'uatro
(1.564) metros, quatro graus, quarenta ·e cinco minutos nordeste
(4°45'NE); dois mil e setenta (2. 070), metros, trinta e seis graus

quarenta e cinco minutos noroeste (36°45'NW) e mil seiscento~S e
setenta (1.570) metros, quarenta e nove graus sudoeste (49°SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas -e seus números I, li, III, IV, V, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionac!.as neste decreto.
Art. 2.o O conce~Ssionário da autorização poderá utilizar:..se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o miné_rio e custeio dos
trabalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
:forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24, e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquis-a, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Minera:}. ·e- gozará dos favores
discriminados no art. 71, do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título ra autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de '!;'éis
(5:000$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .raneiro, 21 de _feverci·ro de 19<41, 120.0 da Independência
e 53·.o .ela RepúblicD
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.900-

DE

21

DE FEVEREIHO DE

1941

Autoriza o Gove1·no do Estado de Mat-o· Grosso a pesquisar manganês
no mttnicípio de Coru,mbá do Estado de Mato G1·osso.

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituic)ão e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0. Fica autorüwdo o Governo do Estadó de Mato Grosso
a pesquisar manganês numa áreU de quinhentos (500)- hectares,. si-:Luada no lugar denominado ''Urucum", distritO de Al•buquer.que, município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso, área essa (jelimitada por
um triângulo escaleno cujo vértice inicial acha-se localizado a dois
mil cento e vinte (2 .120) metros, cóm rumo trinta ·e Sete gratis quarenta e cinco minutos sudeste (370li5'SE) · do -marco número oito

2Dl
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{VIII) do Morro da Laginha e os lados teem os seguintes comprimen:..
tos e orientacões magnéticas: três mil, quatrocentos e cinquenta
(3. 450) metros, trinta e seis graus quarenta e cinco minutos sudeste
(36°45'SE); quatro mil trezentos e setenta e cinco (4.375) metros,
quatro graus Lquarenta e cinco minutos nordeste (4°45·'NE) e dois mil
e novecentos (2. 900) metros, cinquenta e sete g1·aus sudoeste (570SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números, I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.6. O concessionário da autorizacão poderá utilitzar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
A·rt. 3.0 • Esta autorização será declarada cad'lca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado a·rt. !2.'4 e no
art. 25 do mesmo Códig·o.
Art. 4. 0 • As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo ·e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos ar-tigos 3V
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 • O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção ·Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 • O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco -contos de
réis (5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 • Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULICJ VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 901 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Auto1'iza o Gove1'lW do Estado de Mato GTosso a pesquisa?' manganês
no município de Contmbá do Estado de Mato GTosso

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 :- Fica autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso
a pesquisar_ manganês numa área de quinhentos hecta.res (:500 Ha.),
situada no lugar denominado "Urucum'', distrito de ·Albuquerque,
município.--de Corumbá, do Estado de Mato Grosso, área essa delimitada ·por uni quadrilátero irregular cujo vértice inicial acha-se localizado no -marco ·número oito· (VIII) do Morro da Laginha e os lados
toem os· seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil
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cento e vinte

(2.120)

metros, trinta e sete graus quarenta e cinco

minutos sudeste (37°'•5'SE); dois mil e novecentos (2.900) metros,
cinquénta e sete graus nordeste (57°NE), mil e trinta {1.030) metros, quatro graus quarenta e cinco minutos nordeste ( 4°45'NE) e

três mil novecentos e trinta

(3-.930)

metros, setenta e seis graus su-

doeste (76°SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX
e .outras do citado Código não expressamente mencionadas neste de-

creto.

Art. 2.0 O concessionário da autori:zação podc·rá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0. Esta autorização será d~clarada caduca ou nUla, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0. As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de ·sulo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do c i lado Código.
Art. 5. 0 • O concesSionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. '6.0 • O título aa autorização de pesquisa, .que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de ·selo a quantia de cinco contos de
réis ('5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodúção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 .- Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1941, 120~0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.902-

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1941

Autori:~a

o Governo do Estado de Mato Grosso a pesqu·ísar mangant!s
no município de Coruntbá do Estado de Mato Grosso.

O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confer-e
o art. 74., letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de ·Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso
a pesquisar manganês numa área de quinhentos hectares (500 !la.)
situada no lugar denominado "Urucum", distrito de A,lbuquerque, município de Corumbá do Estado de Mato Grosso, área essa delimitada
por um pentágono irregula·r cujo v~rtice inicial acha-se localizado a
dois mil cento e vinte (2. 120) metros com rumo trinta e sete gráus
quarenta e cinco minutos sudeste (37°45'SE) do marco número oito
(VIII) do Morro da Laginha e os lados teem os seguintes oompri-
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mentos e orientações magnética.::: dois mil seiscentos e quarenta
(2.640) metros, oitenta e dois gráus trinta minutos sudoeste
(82030'SW).; mil e setenta (1.070) metros, seis gráus quinze minutos sudeste (6015'SE); dois mil duzentos e trinta (2. 230) metros,
sessenta e oito gráus Quarenta e cinco minutos sudeste (68°45'SE);
mil seiscentos e sete_nta (1.670) metros, quarenta e nov-e gráus nor...:.
deste (49°NE) e mil trezentos e oitenta (1.380) metros, trinta e .seis
gráus quarenta e cinco minutos noroeste (36°45'NW). Esta autorização· é outorgada mediante as condições do art. 16 do CPdigo de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá uiilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e· custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou !'lula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do cihdo art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas· as servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do éitado Código.
Art. 5. 0 O- concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma .deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de
réis (5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão. de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da -Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contr~rio.
Rio de Janeiro, 2I de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da Repúblioa.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 903 -

DE

22

DE PEVEREIRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento básico, para construção de uma cai:xa
ddgua de concreto armado na Es-tação de Ururaí, de ''The Leopoldina Railway Cmnpany, Limited".
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
G1 da Constituição, decreta:

Q art. 7 4, letra

Art. :1.0 Ficam aprovados o projeto e respectivo orcamento básiéo que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade
<la Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, na importância de 30:553$850 (trinta contos quinhentos e cinquenta e três mil
oitocentos e cinquenta réis), par'a construção de uma caixa dágua de
concreto armàdo, oom 32.000 litros de capacidade, assentamento de
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novas canalizações, , construção de casa para bomba e retirada' da
caixa dágua existente, na EstaçãO de U ruraí - Linha de -1\-Iacaé-Campos - de "The Leopoldina Railway Company, Limited".
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, depois de
apuradas em regular tomada de contas e reconhecidas pela forma determinada no art. 9.o das Instruções aprovadas pela portaria n; 519,
de 21 de outubro de 1939, oorrerão à conta dos recursos Concedidos
pelo decreto-lei n. 1.474, de 3 de agosto de 1939.
Art. 3.0 Para a conclusão das obras a que se refere o art. i.0 ,
fica.niarcado o prazo de cinco meses, a contar da data em que·a requerente for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

lo'ão de Mendonça Lima.

DECRE'ro N. 6. 904 -

nE

22 o E

FEVEREIRo uE

1941

A?J,ioriza o reconheciment-o do excesso de despesas efetuadas pela
Re4e de Viação FhTea Federal do Rio Grande do Sul, em 1·elação
aos -orçam.~Jntos aprovados pelo decreto n. 19.916, de 24 de abril
de 1931.
Não foi publicado ainda no
pagamimto.
DECRETO N. 5. 905 -

DE

"Diário Oficial" por. falta

22

DE FEVEREIRO DE

de

1941

Concede permissão à Rádio Educadora de i\'atal S. A. -para est-abelecer
uma estação radiodi{usoPa.
Não foi publicad-o ainda
pagamento.

no

DECRETO N. 6. 905 -

DE

"Diúrio Oficial" por falta

26

DE FEVEREIRO DE

de

1941

Suprime 1 cm'go extint-o do Quadro I do Ministh'io da Educação e
Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere
o art. 74, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir 1 ·cargo extinto, da classe G, da carreira de
Mecânico, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, que se
acha vago em virtude da promoção de Walter Mazzoni.
Rio de Janeiro, .26 de fevereiro de 1941, 12{). 0 da Indepenc!ência
e {)3.0 da ·República.
GEYrULIO VARGAS.

Gustavo Ca.pan.ema.

295

ATOS' DO PODER EXECU'l'IVO

DECRETO N .. Ü.'907

-DE

26

DE PEVEI<EIRO DE

1941

Dispõe sobre o. estágio para admissão de oficiais da 2.a classe d'a Reserva de 1.a Linha nos quadros dos serviços de ~aud'e e vete1'·inária do Exército.
O Pres'idente da República, usando da atribuição que lhe confere
o a.rt. 7 4, alínea a, da ·Constituição, decreta:
Art. único - Passa a ter a duração de oito semanas o estágio
a. que se refere o art. 1.0, alínea b, inciso 1.0, do dec-reto n. 15.179,
de 15 de dezembro de 1921.
!Rio de Janei,ro, 2·6 de feve.reiro de 194:1, 1.20. 0 da Indepenrlê.ncia
e 53.0 -da República.
GIDTULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 6.908

-DE

1

DE MARÇO DE

1941

Ap1·ova aUe1•ação no ·Regulamento da Escola de Saude do Exército
O Presidente da Répúblioa, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74., letra a, da. Constituição, ctecFeta:
Artigo únioo. Fica aprovada a alteração que com este baixa, assinada pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de Estado
da Guerra, no Regulamento da Escola de Saude. do Exército, aprovado
pelo decreto n. 4.791, de 20 de outubro de. 1939.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53_.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra..
Alteração no Regulamento da Escola de Saude do Exército
Passa -a ter a. seguinte redação o art. 28 do Regulamento da E~
cola de Saude do Exército, aprovodo pelo decreto n. 4.791, de 20 de
ontubro de 1939:
"Artigo 28. O início do período letivo se efetuará no
primeiro dia util do mês de m~rço e terminará no último
dia util de novembro, compreendidos nesse transcurso de
tempo os trabalhos relativos aos exames finais.
Para o ~urso de que trata o art. 11, o perlodo letivo
será fixado pelo Diretor de Saude do Exército, de acordo
com o programa de instrução an.ual da Escola de Estado
Maior.
Parágrafo único. Os meses restantes do ano serão destinados às férias e aos trabalhos "de -matrícula."
Rio do Janeiro, 1 de março de 194-1. - General de Divisão, Eurico

G. Dutra.
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DECRETO N. 6; 909 -

DE

1

DE MARÇO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista do Estabelecimento Cent1•al do Material de Intendência

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o Fica aprovada, para vigorar de 1 de fevereiro a 31 de
dezembro do corrente ano, a anexa tabela nuinérica do pessoal extranumerário-mensalista do Estabelecimento Central do Material de Intendência, do l\Hmstério da Guerra, em substituição à que acompa1Jha o decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.o A despesa, na importância- de 161:400$0 {cento e sessenta e um contos e quatrocentos mil réis), será atendida à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, sendo
68 :1!00$0 (Sessenta e oito contos e quatrocentos mil réis) da subconsignação 05 e 93:000$0 (noventa e três contos de réis) da subconsignação 08, do vigente orçamento do :Ministério da Guerra.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 19-41, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dut?·a.

Ministério -

da Guerra.

Repartição- Estabelecimento Central de Material de Intendência.
Tabela numérica

Número -

Função

2. Armazenista Auxiliar .........
1. Armazemsta Auxiliar ..........
1. Armazenista Auxiliar ..........
1. Armazenista AuXiliar ..........
2. Correntista
. . . . . .. . ... ... ...
1. Correntista
.. ... ... . .. . ... ..
1. Correntista
.................
4. Auxiliar de Escritório ...........
3. Auxiliar de Escritório . . . . . . . . . .
4. Auxiliar de Escr:itório ..........
1. Auxiliar de Escritório ..........
1. Auxiliar de Escritório . . . . . . . . .
4. Praticante de Escritório .......
3. Praticante de Escritório .......
1. Merceologista
...............

.

.

30

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

VI
VII
VIII
IX
VI
VII
VIII

350$0
400$0
450$0
500$0
350$0
400$0
450$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
1:500$0

8:400$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
8:400$0
4:800$0
5:400$0
19:200$0
16:200$0 .
24:000$0
6:600$0
7:200$0
14:400$0
12:600$0
18:000$0

vi;

VIII
IX
X
XI

v

VI
XXI

161 :1,00$0

..
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DECRETO N. 6.910-

DE

1

DE M.ARÇO DE

1941

Revoga o decreto n. 1.520, de 19 de 1na1•ço de 1937
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. 1.520 de 19 de marco
de ~937, que aprovou os documentos para a construção do açude
"Cafarnaum 1' no município de Morro do Chapéu, Estado da Baía.
Rio de Janeiro. 1 de março de 1941, '120.0 da Independência e
535' da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,

DECRETO N. 6.911 -

DE

1

DE MARÇO DE

1U41

Aprrova a planta, pm•a a const'i'ução de urn t'1·'iângulo de 1•eversão p1'Óximo da Estação de Mariana, no ramal de Ponte Nova, da Estrada

de Ferro Central do Brasil.
O Presidimte da República, usando da atribuiç.ã9 que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a planta que com este baixa, rubricada pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de um triângulo de reversão
nas proximidades da estação de Mariana, ramal de Ponte Nova, da ES:trada de Ferro Central do Brasil, e, consequentemente, desapropriado, nos termos do art. 8.0 do decreto n. 4. 956, de 9 de seteinbro _de
1903, o terreno situado no Km. 558 do referido ramal, representado
na citada planta· e necessário à dita cqnstrução, destinada a melhorar
o tráfego mútuo daquela Estrada com "The Leopoldina Railway
Company, Limited".
Rio de Janeiro, 1 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da 1R.epúbliea.
GETUÜO VARGAS.

João de

Mendon~a

Lima.
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DECRETO i'i. 6.912-

DE

1

DE MARÇO DE

19H

Concede ao Estado de Sant-a Catarina autorização para constrUção e
exploração do porto de São Francisco do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 1.0 e 19 do decreto n. 24.599, de 6 de julho de 1934, decreta:
Artigo único. Fica concedida ao Estado de Santa Catarina autorização para construção e _exploração do porto de São Francisco do Sul,
naquele Estado, mediante as cláusulas que -com este baixam, assinadas
pelo Ministro de Estado da Viação e Obras Públicas.
Rio de Janeiro, 1 de março de 19H, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Cláusulas a que se refere o decreto n. 6.912, desta data
PRIMEIRA PARTE

Objetivo da concessão ·

Prazo - Vantagens outorgadas .ao Estado
Concessfonário
CLAUSULA I

OBJETO DA CONCESSÃO

O presente contrato tem por fim outorgar· ao Estado de Santa
Catarina a concessão do porto de São Francisco do SU:l, baseada no
art~ 5. 0 , § 2.0 , da Nova Constituição da República, nos arts. 1.0 e 19
do decreto n. 24.599, de 6 de julho de 1934 e no decreto-lei n. 2. 738,
de 1 de novembro de 1940.
§ 1.0 O prazo do presente contrato será de 70 (setenta) anos.
§ 2.0 O presente contrato entrará em vigor na data em que o Tribunal de .Contas ordenar o respectivo registo, mas não caberá qualquer responsabilidade à União, no caso de Ser denegado esse registo.
CiLAUflULA I!
AUTORIZAÇÃO PARA A U1'ILIZAÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA E RESPECTIVOS ACRESCIDOS

A União autoriza a utilização, pelo Estado Concessionário, dos
terrenos de marinha e respectivos acrescidos,. que sejam necessários
à execução das obras previstas no presente contrato ..
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CLAUSULA IIl
DIREITO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA

Serão desapropriados, por utilidade pública, se não puderem ser
adquiridos por outra forma, os terrenos e a.s construções necessários
à. execução das obras compreendidas neste contrato, ficando a cargo
exclusivo do Estado Concessionário as despesas de indenização e quaisquer outras, decorrentes das desapropriações ou de qualquer outro
modo -de aquisição, as quais serão levadas à conta de capital da ei"Jncessão, depois de reconhecidas pelo Governo.

Parágrafo único. Os terrenos e benfeitorias adquiridos ou de-

sap'ropriados, cujo .custo tenha sido levado à conta de capital da conc-essão, constituirão parte integrante do património desta, de que o
Estado Concessionário tem uso e gozo, durante o prazo da mesma
concessão.
CLAUSULA IV
CESSÃO DE SOBRAS DE TERRE>NOS DO PORTO POR VENDA OU ARRENDAMEN'l'O

O Estado Concessionário poderá dispor media"nte venda ou arrendamento, cujos preços e demais condições serão submetidos à aprovação do· Governo Federal, . das sobras dos terrenos adquiridos por
compra ou desapropriação, desde que não sejam necessários às obras
ou serviços abrangidos pela concessão, nem de um modo geral, a quaisquer outras cbras ou serviço~ de utilidade pública, a juizo do mesmo
Governo.
·
O Estado Concessionário poderá tambem dispor, porem mediante
arrendamento a título precário, dos tenenos de marinha e acrescidos
que não sejam do mesmo modo necessários às obras ou serviços já
referidos. Essa locação deverá cessar ein qualquer tempo mediante
aviso prévio extra judicial, fixando prazo para esse fim, e sem qualqu_er indenização ao locatário, ainda mesmo por benfeitorias que tenha
executado.
§ 1.0 A renda decorrente das cessões pelo Estado Conces<;ionário
dessas sobras de terreno, terrenos de marinha e acre-scidos, previstas
nesta cláusula, será incorporada ao fundo de compensação do capital inicial do porto a que se refere a cláusula XXVI deste contrato.
§ 2.o O Estado Concessionário, com o concurso do Governo· Federal, poderá proceder à revisão geral dos processos de aforamentos
de terrenos de marinha e acrescidos que se compreendem na área
delimitada por esta concessão, para o fim de reivindicar para o
Estado, nos termos deste contrato, todos aqueles cujos títulos de domínio forem cOnsiderados irregulares ..
CLAUSULA V
IS~NÇÕES DE IMPOSTOS

Durante o prazo deste contrato, o Estado Concessionário gozará
de isenção de direitos aduaneiros, de acordo com a legislação em vigor, para os materiais, maquinismos ou aparelhos que importar,
para a realização das obras e provimento do aparelhamento_ necessário ao porto, a que se refere a Cláusula VI, bem como para a conservação e renovacão dessas instalaç.õ_es e para os serviços de exploração do respectivo tráfego. Gozará, alem disso, o Estado. Con-
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cessionário, de isenção de todos os demais impostos federais que
incidam. ou possam incidir nas referidas instalações ou serviços
abrangidos por este contrato.
SEGUNDA PARTE

Obras novas e aparelhamentos realizados ou a realizar -

Capital

e contas de capital inicial e adicional

CLAUSULA VI
OBRAS E APARELH4MENTOS REA9ZADOS OU A REALIZAR-SE

As ohras, instalações e aparelhamentos que o Estado Concessionário. obriga-se a realizar compreendem:
a) Melhoramentos e proteção da barl'a e do canal de acesso ao
porto- de São Francisco do Sul, conforme projetos e orçamentos
aprovados pelo Governo Federal e demais condições por ele estabelecidas.
b) InstalaCões e aparelhamentos para .execução e administração
dos serviços de atrac.a_ção de navios, bem como carga ou descarga e
armazenagem de mercadorias no porto de São Francisco do Sul, constantes de projetos e orçam-entos aprovados pelo Governo Federal.
§ 1.0 Quaisquer modificações que o Estado Concessionário julgar necessárias nos projetos aprovados, a que se refere esta cláusula, ou novas instalações, deverão ser por ele propostas ao G-overno Federal, com os novos ·projetos e orçamentos acompanhados
da justificação detalhada das referidas modificações, que não serão
adotadas nem executadas sem prévia aprovação do mesmo Governo.
§ 2.0 Os prazos para a execução de obras, instalações ou aparelhamentõs a que se refere a presente cláusula constarão das respectivas autorizações e aprovações, constitUindo em cada caso obrigação contratual para os dev-idos· efeitos. Os prazos assim estabelecidos poderão ser prorrogados, por motivo justo, e que seja reconhecido pelo Govel'no Federal.

CLAUSTJLA VII
EXECUÇÃO DAS OBRAS

A execuçãtJ das obras será realizada pelo Estado Concessionário
por administrac.ão, ou por fitma construtora idônea, mediante prévia aprovação do Governo Federal _e sob a condição de não exceder
ao. valor total do orçamento aprovado.
CLATJSULA VIII
PRAZO DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO DAS OBRAS E; DO APARELHAMENTO
PREVISTO NO PRESENTE- CéNTRA'.i"'O· ·

As 0 11ras, aparelhamento e instalações a realizar, espeCificado-,
na cláusula VI. terão os respectivos prazos de início e de conclusão
que o Governo Federal fixar ao aprovar os ·respectivos projetos
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e orçamentos, mas todas essas obras, apárelham~nto e instalaçõPs
deverão ficar terminados e entregues ao tráfego a que se de'stinam,
no prazo de 6 anos, contados da vigência deste contrato.
Parágrafo único. Uma yez miciadas as obras não poderão sofrer
interrupção por prazo superior a 3 (três) meses, -salvo mof.ivo de
força maior, devidamente justificado ao Governo Federal.
CLAUSULA IX
CAPITAL PARA A REALIZAÇ.-\0 DAS OBHAS E DO APARELHAMENTO ABRANGIDOS
PELA CONCESSÃO

Para a realização das obras e do aparelhamento abrangidos
pela concessão, o Estado aplicará capital proveniente das seguintes
origens:
1.o O líquido do crédito especial aberto· pelo decreto-lei n. 2.738,
de 1 de novembro de 1.940 e bem assim qualquer outra contribuição
que for feita pelo Governo Federal.
2.o .Capital suprido pelo próprio Estado Cogcessionário.
3.0 Recursos tirados do fundo das obras novas, -a que se refere
a cláusula XXV deste contrato.
§ 1.0 Para os efeitos deste contrato. os recursos tirados do fundo
de obras novas, previstas na alínea 3.a desta cl-áusula, serão considerados como capital suprido pelo Governo Federal.
§ 2.° Com aprovação do Governo Federal, o Estado Concessionário poderá contrair empréStimos para obter os recursos precisos
para as obras e instalações porf.uárias abrangidas pela concessão.
O produto desses empréstimos, qUando aplicados, será considerado,
para os efeitos deste contrato, como capital suprido peÍo Estado
Concessionário, para cuja amortização e remuneração, será utilizada
a renda líquida da exploração do t.ráfego, de acordo com o dis.f.loSto
no inciso 1.0 do § 1.0 da cláusula XVII.
§ 3.0 Todo "onus" que tiver o Estado Concessionário, decorrente
desses empréstimos ou qualquer outfa operação de crédito, qué
fizer com o objetivo em questão, deverá ser incluido no custo das
obras e aparelhamentos, por cuja realização houverem sido feitos.
§ 4.0 No caso de venda aut.orizada para qualquer bem compreendido na concessão, a respectiva importância será desde logo
deduzida da verba que lhe competir no capital do porto e incluida
em verba própria sob o título de Depósito do mesmo capital, ficando
a:sstm essa importância em Caixa com o Concessionário ~té o primeiro reconhecimento que houver de obra ou aparelhamenf.o que
substituirá então o depósito no todo ou em parte, conforme lhe seja
maior ou menor, nQ primeiro caso acrescido do excedente e flo segundo com o restante para ulterior procedimento na mesma conformidade at-é extinção.
Em caso de encampação, rescisão ou reversão do contrato a
importância que na ocasião estiver em depósito pela forma do ·presente dispositivo s·erá entregue pelo ConcessiOnário em espécie juntamente com o àcervo do porto e como parte integrante deste.
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CLAUSULA X
CONTA DE CAPITAJ;.. INICIAL DA CONCESSÃO RECONHECIMENTO DAS
PARCELAS DO CAPITAL DESPENDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA DO
CAPITAL INIÇIAL DA CONCESSÃO.

A conta do capital da concessão registará todas as parcelas do
custo das obras e aparelhamento a que se, refere a cláusula VI, e
que forem ·reconhecidas pelo Governo Federal de conformidade com
os regulamentos que estiverem em vigor. No fim do 10.0 ano do
prazo da concessão, será encenada esta conta, que constituirá a
"conta do capital inicial da concessão", para os efeitos da clán:sula XXVI, deste co11trato.
§ 1.0 Na apuração do capital do porto serão espe~.:ull:adas as
contribuições do Governo Federal para esse capital, quer sob a forma
de serviçüs executados diretamente em proveito do porto, quer por
suprimentos de materiais ou aparelhamentos, quer por contribuições
de renda ou capital entregues e aplicados nessa conta.
§ 2.0 Paralelamente à conta de capital inicial e encerrando-se
com ela, no fim do 10.0 ano do prazo da concessão, serão mantidas
contas discriminativas das parcelas em que esse capital se classifica,
de acordo com suas origens, especificadas na cláusula IX.
CLAUSULA XI
CONTAS DE CAPITAL ADICIONAL ÓA CONCESSÃO ..- Al\lPLIAÇÃO DAS lNS'rALAÇÕES DEPOIS DE ENCERRADA A CONTA DO CAPITAL INICIAL DA CON·CESSÃO.

Encerrada a conta do capital inicial da c·oncessão como determina a cláusula X, será aberta a primeira conta do capital adicional
da concessão, que assim permanecerá, pelo prazo de 10 anos, findo
o qual será por sua vez encerrada, dando lugar à abertura da segunda conta do capital adicional, que como a primeir.a encerrar-se-á
na fim de 10 anos e assim por diante até o fim do prazo da coecessão. Essas contas de capital adicional registarão todas as parcelas
do custo das obras e do aparelhamento que o Estado Concessionário
se obriga a realizar, em qualquer tempo, ampliando as instalações
abrangidas pela eoncessão, depois de encerrada a conla de capital
~nicial e atendendo às exigências do tráfego a que essas instalações
se destinam.
·Parágrafo único. Paralelamente a cada uma das contas de ca-pital adicionaí, abrindo-se e encerrando-se nas mesmas datas, serão
mantidas discrimina ti v as as parcelas em que esse capital adicional se
classificar, de acordo com suas origens, especificadas na cláusula IX.
CLAUSULA XII
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

O Estado Concessionário obriga-se a prover, oportunamente, o
porto de sua concessão com instalações especiais para _o embarque,
desembarque e armazenamento de inflamaveis e explosivos, _para emba·raue e desembarque de cereais a granel, para descarga e armazena.-
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menta do carvão e para o abastecimento de navios com esse e outros
combustiveis, e bem assim, com outras instalações que o tráfego venha a exigir para a eficiência do porto.
·
§ 1.0 As instalações especiais a que se refere esta: cláusula, como
ampliação das instalac;ões previstas na concessão, serão executadas de
acordo com o disposto nd § 1.0 da Cláusula VI ou com· o que determina a Cláusula XI, conforme sua rea·lização tenha lugar antes ·ou
depois de decorridos os primeiros i O anos do prazo deste contrato.
§ 2.0 Com os projetos e orçamentos dessas instalações especiais,
o Estado Concessionário submeterá à aprovaç.ão do Governo Federal,
as tabelas das ta·xas que pretender aplicar para a remuneração dos
serviços que com eles serão prestados observado o disposto no art, 23,
do decreto n. 24.508, de 29 de junho de 1934.
CLAUSULA XIII
AS DESPESAS DE CONSERVAÇ.:\.0 DURANTE A CONSTRUÇÃO SERÃO LEVADAS

À CONTA DE CAPITAL

Durante o período de realizac;ão das obras ou instalações abrangidas p~la, concessão, isto é, antes da entrega de qualq,uer dessas obras
ou instalações ao setviço a que se destina, as despesas com a respectiva conservação serão levadas à conta de capital, que, na ocasião,
estiver aberta.
CLAUSULA XIV
FISCALIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO

NAlJIONAL DE PORTOS ·E NAVEGAÇÃO

Todas as obras e o aparelhamento abrangidos na concessão serão
realizados sob a fiscalização do Departamento Nacional de Portos
e Navegação.
TERCEIRA PARTE

:Exploração comercial da concessão
CLAUSULA XV
FISCALIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E NAVEGAÇÃO
E SUJF.IÇ.:\.0 A J,EGiiS'LAÇ.:\.0 PORTUÁRIA EM VIGOR

O Estado Concessionário fará a exploração comercial das instalações abra-ngidas pela concessão, sob a fiscalização do Departamento
Nacional de Portos e Navegação e observando as disposições dos deeretos n. 24.321!, de 1 de junho; n. 24.M7, de 22 de junho e ns. 24.508
e 24.511, de 29 de junho, todos de 1934.
CLAUSULA XVI
OS

ARMAZENS ABRANGIDOS PELAS INSTALAÇÕES COMPREENDIDAS SÃO
EQUIPARADOS AOS lillMAZENS ALFANDEGÁRIOS E ENTREPOSTOS DA UNIÃO

Os· armazens construidos pelo Estado Concessionário, em virtude
deste contrato, gozarão de todos os favores e vantagens e fica·rão sujeitos aos mesmos onus dos armazens alfandegados e .entrepostos da
União.
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CLAUSULA XVII
RENDAS A QUE O ESTADO CONCESSIONÁRIO TEM DIREITO

O Estado Concessiont\r·io terá direito ~ts seguintes rendas:
a) o produto do imposto adicional de iO% sobre os direitos aduaneiros de importação do estrangeiro, pelos portos. do Estado de Santa
Catarina, renda que será arrecadada pelá respectiva Alfândega e que
Será entregue mensa·lmente pela Delegacia Fiscal do TesoUro Nacional ao Estado;
b) o produto das taxas pOrtuárias, que serão cobradas pelo Estado Concessionário de acordo com as condições do decreto n. 24:.508,
de 29 de junho de 19311, ou novas disposições substitutivas;
c) quaisquer remunerações recebidas pelo Estado ConcessionáriO
em virtude do presente contrato e relativa:s aos serviços prestados ou
direitos decorrentes da concessão.
§ 1.0 As rendÇts especificadas nesta cláusula serão aplicadas, pelo
Estado Concessionário, pela seguinte forma:

a} ·em primeiro lugar, ao pagamento das. despesas de cu~teio de
tráfego, definidas na alinea b da Cláusula XVIII;
b} o saldo, quG unualmente se verificar depois de pagas as dcapesas referida·s no inciso a, deste parâgrafo, que é a renda liquida
definida na alínea c da Cláusula XVIII ser·á aplicado:
1. 0 à constituição dos fundos de compensação a que se refere a
Cláusula XXVI;
2.o à remuneração do capital que tenha sido suprido pelo Estado
Concessionário e que está previsto na alinea 2.a da Cláusula IX, até
o máximo de So/o, sobre a importância desse capital reconhecida pelo
Governo Federal.
c) o saldo, que ainda se verifique, depois de atendido o disposto
nos incisos a e b, deste parágrafo, será levado ao fundo de obras
novas a --que se refere <» Cláusula XXV.
§ 2.o O Estado Concessionário poderá desistir em parte ou integralmente, da remuneração do seu próprio capital, prevista na alínea 2.• do inciso b do § 1. 0 , desta cláusula, em beneficio do fundo
de obras novas referido no inclso c, do mesmo § 1.0 •
CLAUSULA XVIII
DEFINIÇÃO DE RENDA BRUTA, DESPESAS DE CUSTEIO E RENDA LÍQUIDA

Para os efeitos do presente contrato será considerada:
a) renda bruta. a soma de todas as rendas esp'ecificadas na
Cláusula XVII;
b} despesas de custeio, a soma de todas as despesas ordinárias,
extraordinárias ou ~ventutJ.is, '{ne o Estado Concessionário realize
com a administração e. execução dos serviços de exploraçãO do tráfego, bem como com os de conservação, reparação e renovação das
obras e do aparelhamento abrangidos pela concessão;
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c) renda líquida, a dif(.i.i:·enç.a Cjue se verifique entre as importâncias da renda brula e das despesas de custeir> acima refertdas.
l'arágrufo único. Será feita mmalmenle, pelo Gu\'enD Federal,
de acordo Côm os regulamentos que estiverem em vigor, a tomada
de co-tfÜHi; r.om os segtiintes fins;
I - apurar a importância da renda bruta arrecadada durante
o qno civil anterior, bem como a das deSpesas de· custei_o realizadas
no mesmo ano;
Il - determinar a importància da renda liquida resultante;
III - determinar, para os f'feitos da Cláusula XIX, a percentat;em fepr·r.sentada pela renda líquida, em r~~laç.ão ao c.apital total
reconhecido pdo Governo Federal como aplicado nas obras e apa,.~_,!hameuto · cumprl'!endidos. na eoncessâu:
IV - verificar a uplicaç,üo lia l'cnr.a líquida, dada l.Jt>!(l Estado
Concessionário, em obediêneia ao que determina o incJsO b, do
§ 1. 0 1 da Cláusula XVII;
V - determinar o saldo a que se refere o inciso c. desses
mesmos parágrafos e cláusulas.
CLAUSULA XIX
REDUÇÃO DAS TAXAS PORTUÁRIAS DFSDE QUE A REJNDA LÍQUIDA
DE 10 o/o O CAPITAT.. TOTAL APLICADO

EXIJEDA

f)~sde que a renda líquida determinada nas tomadas de contas
anuais mantenha-se, durante dois anos -consecutivos, superior a
10% do capital total reconhecido pelo Governo Federal como apli~~adá nn realizacão das Instalações abrangidas pela concessão, serão
revistas as taxas P.Ot'Luárias que estiverem em vigo1·, modificando-se Os rt3Spcétivos :valores de modo a fazer desaparecer a parcela 'ia
t:ehdà liquida ex:cedenle àquele limite.

CLAUSULA XX
INÍCIO DO TnÁFEGO E COBP.ANÇA DAS TAXAS PORTUÁRIAS

A utilização das novas instalações, que o Estado Coucessionário
para os servjços de trúfcgo a que se destinam, bem
1:omo a· cobrança das taxas portuúrius remuneradas düSH~S serviçu:3. só poderfw t.er lugar mediante pré-via e explícita autorizacão
f1o Governo Federal.
f01

rl~ahzaudo,

CLAUSULA XXI
CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕF:S COl\<IPREElNDIDAS NA CONCESSÃO

ú ·Estado Concessionário se obriga a fazer a conservação, a
reparMfib e a renovação das instalações comPreendidas na conce"s53:Õ.O; para que sejam mantidas em perfeito estado e Cin plena qficiência.
20
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CLAUSULA XXII
SERVIÇOS PORTUÁRIOS REALIZADOS GRATUITAMENTE

() Estado Conressionário fará gratuitamente. os serviços u~ f}apatazias e de t1·ausporte nas linhas féL'reas do porto, quando SP.
tratar de:
·
a) quaisquer ::::ornas de dinheü·o, pertencentes à União qu _aos
EStados;
bJ malas do correig;
c) .-bagagem dos imigrantes;

d) bagagem de passag€n'os;
e)

cargu.s pertencentes às legaoões e consulados estrangeiros r

f) cargas pertencenlee aos funcionários ~~União ~m comissÜ•·

no estrangeiro, desde que lhes seja concedida isenção de direitos
~duaneiros;

g) petrechos bélicos em <::asa de movimento de tropas fep
derais;
h) as. amostras de diminuto ou nenhum valor;
i) gêneros ou objetos importados para o uso dos navws
de
guerra das nações amig;as e de suas tripulações que chegarem em
transportes dos respectivos Estados ou em paquetes ou navios mercantes, mediante requisição da respectiva legação ou chefe. da estàção naval;
J) os instrumentos de qualquer arte liberal ou mecânica e os
objetos de uso elos artistas qut: vierem a residir no país, na quantidade necessaria para o exercício de sua profissão ou indústria;
k) os instrumentos de agricultura ou os objetos de uso dos
colonos, contanto que não excedam as quantidades indispensaveis;
l) gêneros quaisquer, que sejam remetidos às populações flageladas por seca, peste, inundação, guerra ou ~calamidade pública. ·
§ 1. 0 Será graluito o transporte dos imigrantes nas linhas do

porto.
~ 2.0 Quaisquer ·outras isenções de taxas portuárias, que o
Estado Concessionário .julgar ·convenientes, deverão constar das respectivas tanelas da tarifa, que serão pm· ele organizadas e submetidas à aprovacão do Governo Federal.

CLAUSULA XXIII
A SAlDA DE :MERCADORIAS OU DE EMBARCAÇÕES SÓ PODE SER PERMITIDA~
QUANDO QUITE COM A ALFÂNDEGA E COM O ESTADO OONCESSIONÁRIO

Nenhuma mercadoria que tenha sido movimentada pelo Estado
Conce_ssionário nas instalações abrangidas pela concessão poderá
sair dessas instalações sem o prévio desembaraço pela Alfândega.
Da mesma forma, a nenhuma mercadoria ou embarcação a Alfân.dega dará livre trânsito ou saida, sem que o dono daquela ou o armador desta esteja quite com o Estado Concessionário.
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CLAUSULA XXIV
PREFERil:;N"ptA

AOS

SERVIÇOS

DO

GOVERNO

FEDERAL

NAS

INSTALAÇÕES

ABRANGIDAS PELA CONCESSÃO

O Estado Concessionário dará p.referência aos serviços do Gove;rno Federal~ na utilização das instalações abrangidas pela contessão, cobrando a renumeração desses serviços de acordo eom as
1-axas em vigor. No caso, porem, de movimento de tropas Jederais,
poderão estas utilizar-He dos cais e mais instalações, aparelhamento
e dependências do mesmo, para embarque e desembarqüe, sem f1..;
carem sujeitas ao pagamento de taxa alguma.
QUARTA PARTE

Fundo de obras novas e de compensação -

Disposições gerais

CLAUSULA XXV
FUNDO DE OBRAS NOVAS -

SUA OONSTI'l'UICÃO E APLICAr.Ão

Com o fim de criar recursos para a realização de obras novas
e apare_lhamento adicional . será criado, em poder e sob a responsabilidade do Estado Concessionário,. o fundo de obras novas, que receberá as seguintes contribuições:
a) o saldo que acusar a renda líquida da exploracão do tráfego,
depois de atendida remuneração do capital próprio, suprido pelo ·Estado Concessionário e a constituu;ão dos fundos de compensação desse
capital, 'de conformidade com o disposto no inciso c do § 1.0 da c.láustila XVII;
.
b) eventualmente uma parte ou totalidade da parc·ela da renda
líqUida, de'stinada à remuneração do capital próprio do Estado Concessionário~ no caso previsto no .§ 2. 0 da Cláusula XVII;
c) a renda decorrente da C8.Ssão pelo Estado, por venda ou arI·endamento, das sobra~ de terrenos adquiridos ·pm·, rompra ou desapropriação. bem como dos de marinha, pela venda do domínio. util,
de acordo com o disposto na Cláusula IV e em seu parágrafo único.
· § 1.0 Cabe ao Estado Concessionário criar e aplicar o fundo de
cbras novas, cujo movimf'nto será registado em conta especial, sujeita à inspeção e ao controle da comissão -de tomada .cte contas.
§ · 2.o O Estado Concessionário é ·depositário da importância do
fundo de obi'as novas, que pertence ao Governo Federal e que, quando
aplicado, é con~iderada romo capital suprido por esse Governo, dEi
conformidade com o que dispõe o parágrafo 1.0 da Cláusula IX. Nos
rasos previstos nas Cláusulas XXVII, XXVlll, XXIX e XXX, o Estado
Concessionário, com as instalações abrangidas pela conce!:5são, restituirá ao Governo Federal o saldo que a conta especial do fundo de
obras novas demonstrar ex.istt!nte nesSe fundo.
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CLAUSULA XXVI
I;uNuos ])E GO)..IPE;ssAç.lo Do

CAPITAL no ES'Í'ADo -

ÉPOCA PARA o

9\lJCIO

DA

RESPEÓTÍVA CÜNS'Í'lTUIÇÃO
~ara recon$tiluir o capital pi'ópi·io, Qué houver empregado
na
realização _das {nstatações abrartgidas pela concessão ·e qne revef;..
ter.ão aO Governo Federal, capital Cujas 1m portàncias serão derriUrtS.:.
trada~ pelas _contas discriminativas mencionadas na CláuSula X _e _no
parágrafo ú,nico da Cláusula XI, o EstadO
Concessionário criará,
pelá capitalizaçfw de quotas anuais; retiradas da renda líqUida defimda na alínea c da Cláusula XVIII, os seguintes fundos:

a) fundo de con:pensação da parte desse capitai, CEJmpreendida
FJa conta de capital inicial da concessão. A constituição desse fundo
r:omeçal'á, o mais tardar. logo depois de decorrido o 10.0 ano llo prazo
da concessão c de encerrada a citada conta. A quota anual a capitalizar· será calculada de -modo a reproduzir a importância daquela
parte do capital inicial, demonstrada na conta discriminaLiva a que
se refere a Cláusula X no fim do mencion'ado prazo da concessão;
b) fundos de C•Hnpensa·ção da parte do capital próprio do Estado, compreendidos nas contas de capital adicional da concesslío~
Será iniciada a constituioão de um fundo de cOmpensação, logo após
c encerramento da respectiva conta. As irnp.ortâncias desSaô parcelas serão demonstradas pelas contas discriminativas a. que se
refere o parágrafo único da Cláusula XI e o Cálculo da quota a ser
C'-apitalizada, correspondente -a cada uin dos fundos será feita de
modo a reproduzir a irllportâD.cia da respectiVa parcela no inesinO
prazo do capital inicial, qualquer que seja a data do ihício da coi:iía
de capital adiciOnal.
§ 1.0 Para cada um dos fundos de compensação a que

E.:t>- refere
está cláusüla, ·o Eslado Conccs.sionário organizará uma tabela demonstrativa da r'esvecliva Coi1slituição, a qual será submetida à
aprovação do Governo Federal, no decorrer do primeiro ano cta
criaç;ão do mesmo fundo.
§ 2. 0 A irilporlància das quotas anuais destinadas à coriStituição
dos fundos de compensação, deverá ser aplicada imediatamente pélo
Estado ConcessiOnário em· titulas da dívida pública da União ou do
Estado de Santa. Catarina que assegurem a essa importância, no .mínimo, juros de seis por cento (6%) ao ano. E' vedado ao Estado, Concessionário dispor desses títulos, salvo nos casos previstos nas Clá:u-:
sul as XXVII, XXVIII, XXIX e XXX.
§ 3.0 Mediante prévio acordo com o Governo Federal, o Estado
ConcessiOnário poderá retardar o início da. constituição· de nüaiquer
dos fundos especificados nesta Cláusula, se o capital sUprido e que
tenha de Ser eompenSi:tdo proVier de empréstimos a amortizar; POderá lambem) mediante acordo prévio, fundir em um só vários dos
referidos fundos, desde que o capital a reconstituir seja de pequeno
vulto. Autorizando o retardamento d"a constituição desses fundos ou
a sua fusã'o, o Governo Federal não assume quaisquer onus, noS casos
previstos. nas Cláusulas XXVII, XXVIII, XXIX e XXX, em que prevalecerá para o cálculo da indenização à que o Estado ConceSsi'onái'ih
tem direito, ·os valores que os fundos de_ c'Ompensação dev-eriam ter
se tivessem sido regularme-nte criados, valores demonstrados nas tabelas a que se refere o § 1.0 desta Cláusula.
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CLAUSULA XXVII
REVERSÃO

Findo o prazo da concessão, ·reverterão ao domínio do Governo
Federal todas as obras, aparelhamentos, terrenos, insta.lacões diyersas
~ tUdo m~tis que constituir o àcervo desta Concessão·. O EStad.o Concessionário incorporará, então, ao seu patrimônio, a importância <fos
fundos de compEmsacão,. constituido~ e eJTI Cort~tituiç.ãq · e re.c~berá da
União, em tfhilos da dívida pública federal, pela c.otacãp qJ..i~ então
.tiverem na Bolsa de Títulos do Rio de ~fani:}Ü'O, a;s parcelas do caiútil.I
adicional que, nessa data) não estivererri, ainda comp_ensadaS. · ·
CLAUSULA XXVIII
ENCAMPAÇÃO

Ao Governo .Federal. fica reservado o direito de encampar a prP....;.
cçrp..ce.ssão, e~ qualqller ternpo,. depois de d.ecorrido q primeiro
te:rc.o do prazo da concessão, com observância do art. 13 do decreto
n, 21,599, de .iulho de 1934, relativamente ao capital realmente suPrido pêlo Estado, reduzidos a 8% e a 6o/0 os limites da remuneração
alí fixados.
·
CLAUSULA XXIX
~~p.t~

RESCISÃO DE PLENO DIREITO

.
O Governo Federal, Por decreto, poderá em qualquer tempo, declara"r rescindido de pleno direito o presente contrato sem interpelação ou ação judicial, nos seguiJ?.tes casos:
a) excesso não reconhecido pelo Governo Federal em prazo contratual de execução de obras, serviços, instalações ou aparelhamentM
para o porto;
b) falta de conservação da ip.stalaç.ão em ger~l e depois de duas
reclamações consecutivas do Governo Feder.al, com prazos de 30 a
60 dias, não at.fudidas pelo Estado;
·
c) uso e emprego da instalação do porto em outros fins que não
sejam os da concessão e- depois de duas reclamações consecutivas do
Governo Federal, com prazos de 30 e 60 dias, não atendidas· pelo
Estado.
Parágrafo único. Nesse caso de rescisão de pleno direito, o Governo Federal pagará ao Estado, .em t.ítul0s da dívida pública federai,
pela cotação que então tiverem na Bolsa de Títulos do Rio de Janeiro,
a .dif.ercnça entre o capital suprido pelo Estado, reconhecido pelo
mesmo Governo; e os fundos de compensação correspondentes.
CLAUSULA XXX
RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO

Por ácordo entre o Governo J.federal e o Estado, poder* ser r.es:cindidÓ, em qualquer terripo, o presente contrato .
.:P~rágrafo únice. Nesse caso ;;t indenização a .ser ·paga ao E:5tado
-~~rá fixada por acordo entre os dois Governos ou na falta deste, POoL'
~~~itramento, não podendo, em caso a_lgum, exceder ao quant11m da
indenização a ser paga I;l.O caso de encampaçâo.
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CLAUSULA XXXI
DESCONTO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA AO ESTADO PARA REPOR AS
INSTALAÇÕES EM PLENA EFICLÊNCIA

Em qualquer dos casos de reversão, encampação ou resmsao,
será previamente descontada da indenizaç.ão a ser paga ao Governo do
Estado a importância que for orçada pela Fiscalização do Porto como
custo dos trabalhos exigidos para serem repostas em perfeitas condições e em plena eficiência todas as instalações da concessão cuja
conservação tenha sido descurada.
CLAUSULA XXXII
RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL PELA ENCAMPAQÁO DA
CONCESSÃO

Em qual(Iuer dos casos de reversão, encampação ou resciSão, assumirá o Governo Federal responsabilidade plena pelo que rest-a
amortizar das obras e instalações portuárias, e que tenham sido exe(mtadas com aprovação prévia do Governo Federal.
Parágrafo único. Por acordo com o Estado e com os credores
deste por empréstimos contraídos para fins da concessão e que tenham sido levados à conta de capital suprido pelo Estado, poderá o
Governo em qualquer dos casos de reversão, encampação ou rescisão,
assumir responsabilidade pela importância devida, descontando-a da
indenização que tiver de ser paga ·ao Concessionário.
CLAUSULA XXXIII
TRANSFERÊNCIAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A presente concessão só pod~rá. ser transferida a terceiros no
todo ou em parte, pelo Estado Concessionário, meltiante aprovação
pelo Governo Federal.
Parágrafo único. Em qualquer dos casos subsistirá integralmente a responsabilidade do Estado para eom o Governo Federal em
todas as obrigações decorrentes do p1·esente contrato de concessão.
CLAUSULA XXXIV
APROVAÇÃO DE PROPOSTAS, PROJETOS E ORÇAMENTOS QUE NÃO FOREM
IMPUGNADOS NO PRAZO OE 90 DIAS

As propostas, os projetos e orçamentos submetidos pelo Estado
Concessionário à aprovação do Goveaw Federal, obedecendo a di~?PO
sições contidas no presente contrato e que não forem impugnados
dentro do prazo de 90 dias, contados da data de sua apresentação à
Fiscalização Federal, serão considerados aprovados para todos os
efeitos .
. § 1.0 O Estado Concessionário dará aviso pt:~r telegrama ao Diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação, sempre que
apresentar à Fiscalização Federal, propostas, projetos e orçamentos,
submetendo-os à aprovacão do Governo Fedel'al.
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§ 2.0 A impugnação das referidas propostas, projetos e orçamentos poderá ser feita por telegrama ou por ofício devidamente
tegistado.

CLAUSULA XXXV
. DECISÃO POR ARBITRAMENTO

DE DÚVIDAS

SURGIDAS

As dúvidas que Se suscitarem entre o Governo Federal e o do
Estado Concessionário, sobre inteligência das Cláusulas do presente
contrato, se1·ão decididas por três árbitros, sendo escolhido um pelt;>
Governo Federal, outro pelo Governo do Estado e o terceiro por
acordo entre as duas partes ou sorteio de quatro nomes, apresentados
por cada um dos árbitros anteriormente escolhidos.
CLAUSULA XXXVI
EMISSÃO DE LETRAS

Aprovados pelo Governo Federal o projeto e orçamento para execução das obras, a serem apresentados pelo Estado, serão emitidas,
em favor e à ordem do mesmo Estado Concessionário, as letras do
Tesouro Nacional a que se refere o parágrafo único do. art. 3.0 do
decreto-lei n. 2.738, de 1 de novembro de 1940, e depositadas em
estabelecimento bancário aceito por ambas as partes, para pagamento das referidas obras ou para servirem de base ao financiamento que eventualmente se tornar necessário para o mesmo fim.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1941. -João de Mendonça Lima:

DECRETO N. 6. 913 -

DE

1

DE MARÇO DE

1941

Aprova projeto e orçamento, para a t:onstrução de urna variante entre
as estacas 8.640 e 8.806 + 14 = 8.933 + 4,60, do trecho em
construção de Pa.trocinio a Ottvidor, da Rede Mine•ira de Viação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e respecli:vo orçamento
que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Cuntnbilidade da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para a coiBtrução
àe uma variante. entre as estacas 8.à40 e 8.80.6 + 14 ·= 8.933 + 4,f.ü,
do trecho em construção de Patl'ocfnio a Ouvidor, linha de Angra· dos
Reis a Ouvidor, da Rede Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente detuadas,
até o máximo do orçamento ora aprovado, na i:nportância lotai de
177:542$200 (cento e setenta e sete contos quinhent,us e quarentá e
dois mil e duzentos réis), depois de apuradas em regular 1••omada de
contas, serão levadas à conta de "Capital", ex vi da·Jei n_. 1!75, de 17
de agosto. de 1937.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1941, 120. 0 da Independ(~neia e
5.3. 0 da República.
GETULIO VAHGAS.

João de Mendonça Lima.
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DEPRETO N. 6.914-

DE

1

DE MARÇp DE

191.1

Aprova projeto e orçamento, para a construção de 8ü 'vagõe.s .d(l $éri~
"KC", de 18.000 Kgs., para o transpmt_e de aninials~ da Rede
Mineira de Viação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, d~ Constituição, df!creta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e respectiyp nu;;~m~Ilto
qJ.J~ ,eom este b.aixam, rubricados pelo Diretor de Cont~b-ilid().d~ da
S~pretq.ria de Estado da Viação e Obras Públicas, referentes à eons·truç&p de oitenta (80) vagões da série "KC", de 18.000 Kgs., de
ns. 200 a 279, para o tránsporte de animais, da Rede Mineira çle
Viação.
·
Parágrafo único. As cJespesas que forem realmente -efetuadas,
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importància total de
i. 746:457$600 (mil setecentos e quarenta e 8-eis contos quatrocentos
e cinquenta e sete mil e seiscentos réis), depois de apuradas em regular toma.cta de contas, serão levadas à conta de "Capital", ex vi da
lei n. 475, de 17 de agosto de 1937.
R~o de Janeiro, 1 de março de 1941, 120. 0 da InQ.epençtônoia e
53.0 (ja República.
GE'l'ULIO VARGAS.

JQão de Me.udonça Lima.
DECRETO

N.

6. 915 -

DE

4

DE MARÇO DE

1U41

Aprova novas tabelas numéricils para o pessoal extranumeráriO. mensalista da Policia Civil do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere o art. 74, letrn a, da Constituição, decreta:
.
Art. 1.0 Fica aprovada, para vigorar em substituição às que se
~ncontram anexas ao decreto n. 6.667, de 30 de dezembro de 1940,
a anexa tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista da
Polícia Civil do Dish•ito E:'ederal do Ministério da Justiç.~ e N"egócios Interiores.
·
Art. 2.' A despesa, na importância de 11.0.32:800$0. (onze mil e
trinta e doi~ contos e oitocentos mil réis), será atendida, parte~ na
importância de 10.718:400$0 (dez mil setecentos e dezoito contos e
quatrocentos mil réis}, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consign:içãc
li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do
vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios InterioreS: e
parte, na importância de 314:400$0 (trezentos e quatorze çonto~ e
q11atrocentos mil réis), à conta do crédito especial aberto pelo deereto-lei n. 3.091, de 4 de março de 1941.
·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de março de 194-1; !20.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS .•

F. Negrão de Lima.
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Ministério Rep~rtição

-

Justiça e Negócios Interiores
Polícia Civil do Distrito feQeral

Tabela numérica
Nt1mero

Ref. de
salário

Funç;l9

2 Artífice .... ..............
9 Artífice ...................
12 Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Arílfice ....................
3 Au~ili~r de Artífice ........
6 AuxiJiar de Escritório
4 Auxiliar de Escritório .....
76 Auxiliar de Escritório ....
6 Praticante de Escritório ...
22 Identificador ..............
17 Identi~ic~dor ..............
t2 Identificador ..............
555 Investigador . . . . . . . . . . . . . . .
350 InvestigJldOr ...............
320 Invest1gador ..............
2.60 Investigador ...............
220 Investigador ..... ' ..........
1 Maquinista .................
2 Maquinista .................
2 Maquinista .................
2 Marinheiro .............. ' ..
5 Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . Motorista ..................
20 Servente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Seryente ...................
~

.

.

~

VII
VIII
IX
X

VI
VII
VIII
IX
VI
VII
VIII
IX
VII

VIII
IX
X
XI
VIII
IX
X

v
XV
VII

v

VI

Salário
mensal

400$0
·i50$0
500$0
550$0
350$0
400$0
450$0
500$0
350$0
400$0
450$0
500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
500$0
450$0
500$0
550$0
3Ó0$0
900$0
400$0
300$0
350$0

Despesa
anual

9:600$0
48:600$0
72:000$0
6:600$0
12:600$0
28:800$0
21 :600$0
456:000$0
25:200$0
105:'l00$0
91:800$0
72:000$0
2.664:000$0
1. 890:000$0
1. 920:000$0
1.716:000$0
I . 584:000$0
5:400$0
12:000$0
13:200$0
7:200$0
54:000$0
96:000$0
72:000$0
29:400$0
1i. 013 :600$0

1.934
Ministério -

Justiça e Negócios interiores

Repartição·- Polfcia Civil do Di-strito Federal

7.'abela numérica suplementar
Funç~o

Número

2
2

Maquini::1ta

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

XIV

600®0

19:200$0
19:200$0
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DECRETO N. 6.916-

DE

4

DE MARÇO DE

1941

Extingue um cargo exúde'nte da.classe .1, da carreira de Médico Cl·ínico,
do Quadro I do Ministério da Educação e Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve declarar extinto um cargo excedente -da "Classe .J, da carreira de Médico Clínico, do Quadro I, do Ministério da Educação e
SauJe, vago em virlude da aposentadoria de Mazzini BU:~no, apro-.
veitando-se o saldo apurado dtmtro da v~rba global ào respectivo orçamento para preenchimento de cargos vagos em outras carreiras
do mesmo quad:ro. conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de
28 de outubro dr 1936.- com as; m0dificacões determinada~ pela lei
n. 378 e atos posteriores.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 917

-DE

5

DE MARÇO DE

1941

Suprime um ca'l'go extinto rlo Quadro Suplementar do Minist"éTio da

Educação e Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir um ( 1j cargo de Chefe de Portaria, padrão F, do
Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saude, que se acha
vago em vir·tude da aposentadoria de Nieanor King.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
rta República.
GETULIO v ARGAs.
Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 918 -

DE

5

DE MARÇO DE

1941

Extingue dois t:argos excedentes da classe C, da carreira de Se1•vente,
do Quadro I do Ministério da Educação e Saude
O Presidente da República. usand(l da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve declarar extinto::; dois {2) eaTgos excedentes da classe C, da
carreira de Servente, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude,
vag'os em virtude do falecimento de Manoel Carneiro Jordão e Carlos
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Alexa'ndre Baptista, aprov~itandC'-se u saldo a~urado dentro da verba
global do respet.tivo orçamento para preenchimento de cargos vagos
em outras carreiras .do mesmo quadro, conforme dispõem· as tabelas
anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, com as modific-ações
·determinadas pela lei n. 378 e atos p'osteriore·s.
Rio de Janeiro, 5 de março de 19H, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 6. 919 -

DE

5

DE MARÇO DE

1941

Extingue um cargo excedente da classe E da ca1•reíra de Observador
Metem·ológico, do Quadro' único do Minis•tério da Agricultura
O Presidente da Repdblica, resolve declarar extinto, por se achar
vago, em virtude da ·promoção de Ernani de Car·valho Schmidt, um
( 1) cargo excedente da classe E,. da carreira de Observador Meteorológico, do Quadro único do Ministério da Agricultura, aproveitando-se
o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para
o preenchimento de cargos vagos na referida carreira, conforme dhspõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 982. de 23 de dezembro de
1988.
.
Rio de .Janeiro, 5 de março de 1941, 120.o da Independ<lncia e 53.o
da República.
GI!ITULIO

vARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N.

a.no-

DE

5

DE

MARço

DE

1941

Ext-ingue um cargo excedente na classe J da carreira de Veterindrio
Sanitarista, do Quadro único do Ministério da Agricul~'W'a
O Presidente da República resolve declarar extinto, por se acha1•
vago, em virtude da promoção de Gheorghe Staico, 'llm (1) cargo excedente na classe J, da carreir·a de Veterinário Sanitarista, do Quadro
único do Ministério da Agricultura, àproveitando-se o saldo apurado,
dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento dt3 cargos vagos na carreira de Veterinário, conforme dispõem
as tabelas anexas ao decreto n. 1.400, de 21 de janeiro de !937.
Rio de Janeiro, 5 de marco de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Feroondo Costa.
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'DECRETO N.

~.921 ~ D~

5

DE M4RCO DE

1941

Alter_q o U!rl. 3.0 e a tqbf!la I! das especjficq.ções e tabelas apro:var!4s
pelo decreto n. 6. 5.88, de 11 de dezemb1·o de 1940
·
O Presidente da República, usando da atribuição que ll:te ·confer-e o art. 7 4, letra a, da Constituição e tendo em vista 'o que dispõe
0 art. 6.o do decreto-l~i n. 334, de 15 de março de 1938, e o artigo
94 do reg~~I.umm1L9 _aprovado p·elo decreto r_L ~- 739. de 29 de maio
de 1940, decreta:
Art. 1.o O art. 3.0 e a· tabela II das especificacões e tabelas anexas ao decreto n. 6-.588, de !1 de dezembro de 1940, passam a ter
a seguinte redação:
"Art. 3.0 A classificaç~o dos couros e peles, seja·· qual
for o processo de conservação a que. tenham sido submetidos, obedecerá às seguintes especificações:
1) Primeira ~ Serão considerados de primeira qual.idade os. couros e peles de manipulação, limpeza e conservação esmeradas e que se apresentem com ausência de cortes, furos, cicatrizes, calosida.des, picadas, J;TI.anchas, berri
como de zonas depiladas, aderências. de restos musculares e gordurosos.

Tolerâncio. - . Poderão ser tolerados nessa classe for-a
do grupão, raros riscos e arranhaduras que não prejuüique,m a utilização do couro ou pele.
2) Segunda - Serão classifiCados como de segunda qualidade os couros e pel.es .de bôa manipulação e limpeza e
que se aPresentem com· ausência, no grupão, de cicatrizes,
calosjda:des, cortes, furo~, pic-.~d.as, man_c~ws e zonas depiladas.
To~.e:rf!.nc_ia :--7'7 Riscos e arra~haduras superficiais n.oJ gr~J.
pão.
3) T.erceira ..,..-- Serão classificados .corno .de terceira qua.lidade o~ co~ro.s E.' pelés de mat)ipulaç_ão, limpeza c conserYação satisf~tór~liS .·

Tolerâ:hl'!ia - Distribuídos de maneira que permitam o
aproveitamento integrai de, pelo :menos, metade do grupãq,
~érão tolerados 11este risco_s, ª"rr_anhacturas, pequenos cortes, -furos, picadas, dcatriz-es, manchas Ou zonas depiladas.
4} Quarta ou refugo- Nessa classe serão inclq.iQos os

e peles de manipulação, limpeza e conservação preç._4rjas .e b.em assim aqueles cujo grupão apresente lesões
por sarnas e outros defeitos que, por sua natureza e extei,ls_ij,o, p~Q ,nermitam melhor classificação.
couro~-
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Il

Cntegorin. dos

cOuros e

~

Sd!g<1dos

Tipo

peles

2

Tipo 1

BOVINOS

Touros e carreiras ................. .
Bois ............. , . , ..... , ..... , ..
Vacas ............................ .
Garrotes
Bez~rros

Nonatus
SUINOS

.................·.. ··········I

pelo ....... .

acima de 22.
acima de 22.
acima de 17.
acima de 12.
acima de 6.
com pelo.

até

3 ......... .

acima de 3,

até
até
até

3 ........ ..
2,5 ........ .

1,50......••

acima de 3.
acima tl'e 2,S.
acirila ·ae 1,50.

até
até
até

2.. .... ....
1. . . . . . . . . .
0,5.. . . . . . . .

acima de 2-.
acima de 1.
acrma de ti,5

até
até
até
até
até
sem

22 ......... .
22 ......... .

17 ......... .
12.,,,,,,, ..
6 .••..•••..

OVINOS

Com lã
sem lã
Borregos
CAPRINOS

Bodões .......................... :.
Bodes e cabras. , .............. , . . . .
E odeieS e cabrÜOs. . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2.0 Revogam.:..se as dLs:Pbsições é'm contrário.
Rio de Janeiro, 5 de març.o de 1941, 120.0 da Independência e
53,0 da República.
GETULIO
F~rnando

DECRETO N. 6.922

~DE

5

DE MARÇO DE

VARGAS.

Costa.

!941

Prorroga o ·.prazo constante -do decreto n. 5.75'0, de 3 de junhO de 194tl

O Presidente da -República, usando d:: atribuição que lhe ~bnfere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, nos termos. do decreto n. -2·4 .-6·43,
de 10. de julho de 1934 (Código de Aguas) e tendo em vista .o que
requereu a Companhia de Carris, LUz e Forca do Rió de JaneirO. -Limitada, decreta:
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Art. 1.0. Fica prorrogado por mais dois (2) anos, contadoi5 a
partir de 4 de dezembro de 1940, o prazo constante do n. I do art. 2::~
do decreto n. 5.750, de 3 de junho de 1940.
Art. 2. 0 • Fica declarado sem efeito o decreto_ n. 6.726, de 16
de janeiro de 1941.
Art. 3. 0 • Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1941, 120.0 da Independência e 53. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO !i. 6. 923 -

5

DE

DE MARÇO DE

1941

Concede à Mineração Santa Rita Limitada autorização para

funcioW.IJ'

como empresa_ de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Mineração Santa Rita Limitada, sociedade por quotas de ::..'esponsabilidade limitada, com sede no Distrito
Federal, autorização para funcionar como empresa de mineração d-s.
acordo co·m o que dispõe o art. 6.0 , .§ 1.0 do decreto-lei n. 1. 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma socieàade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida au.torização. _
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 924 -

DE

5

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Mariano de Olivei1·a 1.Vend!el a pesquisar
chumbo, zinco, cobre, molibdeno e associados, no dist1·Uo de
ltaóca, .município de Apiaí, Estado de São Paulo

Não' foi publicado
pagamento.

ainda no

"Diário

Oficial" por

falta

de
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DECRETO N. 6.925 -

5

DE

DE MARÇO DE

1941

Autoriza .a ernp.Y.esa Indcia Ramos & Filho, com sede e explo1'ação de
serviços de energia termoelétrica na cidade de Alagoa-de-Baixo,
Estado de Pm>nambuco, a ampliar e modificar suas i'(tstalações.
Não foi publicado ainda no
pagamento.

DECRETO N. 6.926

"Diário Oficial'' por . falta

-DE

6

DE MARCO DE

de

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Claudio Novais a pesquisar água mineral no municipio_ de Serra Negra, Estado, de São Pa'Ulo
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confer-e
o. art.· 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de .janeiro de 1940 '(Código de Minas); decretá:
Art. i.O Fica autorizado o cidadão brasileiro Claudio Novais a
pesquisar água mineral em terras de sua propriedade situadas no
município de Serra Negra, Estado de São Paulo, numa área de tre?.P
hectares e sessr~nLa ,; seLe ares ( 13,67 Ha.) delimitada por um polígono mixtilíneo que tem um de seus vértices sobre. o entroncamento
da divüm ·de Nelson Bruschini com a rodovia Serra Negra-Amparo c
cujos lados teem o.s seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
duzentos e dezenove (219) metros, rumo vinte e nove graus not·o~~te
(29° N. W.); quatroc-entos e setenta e quatro (47-i) metros, rumo
treze grau:;, trinta minutos nordeste (13° 30' N. E.); cento e Lrinta
e cinco (135) metros, rumo cinquenta e nove graus noroeste (590 ~\.
W .) ; quatrocentos e noventa e cinco (4Y5) metros, rumo sessenta e
cinco graus nord.estc (65° N. E.) ; c.ento e oitenta e nove ( 189) metros, rumo v:nte e um graus trinta minutos nordeste (2to 30' N.
E.); cento B trinta e quatro (134) metros, rumo oitenta e três graus
trinta minutos noroeste (83° 30' N. \V.); sessenta e nove (69) metros, rumo ~inquenta e cinco graus nordeste ( 55° N. E.) ; cento e
oitenta e 'nove (189) metros, rumo oitenta. e quatro graus nordeste
(84o N. E,); cento e vinte e três (123) metros, rumo dez graus trinta minutos sud&ste (l0° 30' 8. E.); seiscentos e vinte (620) me~ros.
rumo cinquenta e três graus trinta minutos sudoeste (53o 30' S.
W.); cento e oitenta (180) metros pelas divisas d~ Herminio Oriaffi;
trinta (3()) metros, rumo setenta e um graus sudeste (71o S. E.);
duzentos e setenta (270) metros, rumo vinte e cinco graus trinta minutos sudoeste (25° 30'S. W.); quatrocentos e cinco (405) metro•
pela rodov1~ Serra Negra-Amparo até o ponto de partida, fechando-se
o· perímetro, conforme planta arquivada no Departamento Nacional
da Produção Mineral. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seusnúmeros I, II, !II, IV,
VII, IX e outras do citado Código, não expressamente mencionadas
neste decreto, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 2.0 O concession~rio da autorização poderá utilizar-se do
pfóduto da pesquisa para fins de estudo .sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3.0 Esta aulorizaçao será declarada caduca ou nula, na forma do § 1,0 do ar L. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocor,_,
rerem os motivos twcvistos nos nümeros I e li do cit~do àrt. 24 e
110 art. 25 dó mesmo éódigo.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
wlo e sub-solo para os fins da pesquisa, ha forma dos artigos 39 e
lO do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fis-calizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no arL. i1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. G.o O título da autorizâCão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia -de cento e quarenta mil réis ( f!i0$0) e Será transcrito no livro próprio da Divisão .
de Fomentu da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Re'!'ogam-se as disposições em cont.rário.
Rio de .Janeiro, 6 de março de 19H, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa..

DECRETO N. 6. 927 -

DE

6

DE MARÇO DE

19/d

ttutoriza o cidadão brasileiro Leonardo Christino a lavrar a jazida
de rnica- e assOciàdos no municij:Jid ·de Governador Váladares,
Estado de Minas G-erais
O Presidente dà República! Usando dá atribuição que lhe cOnfere o art. 74, letra a, db. Constituição e riOS termos do decretó-lei
n. t.985, de 29 de janeiro de .1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileirô Leonardo Chris·~
ti no a lavrar a jazida de mica e associados existente numa áfea
ele vinte e dois hectares e dez ares (22,10 Ha.), situada no lUgat
denominado "Pontal", município de Governador Valadare·s, EStâdtl
de Minas GeraiS e delimitada por üm decágono que começ.a ntl
ponto de encontro das divisas dos terrenos de Leonardo Christitlo,
l\l<m0el Soares e viuva Americo Dino e cujos lados teem os ·seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinquenta (50) metros e
doJ~ graus quarenta e cinco minutos nordeste (2045'NE); eento e
c:nquent.a e cinco (155) metros e vinte e nove graus noroeste
(2t10N\V); cinquenta e cinco (55) metros e oitenta e um gráus no•
roeste (81°NW); cento e noventa (190) metros e o divisor de
úguas para norte (N.); trezentos e ·oitenta (380) metros e setenta
e quatro graus sudoeste (74°SW); seiscentos (600) metros e de"
zesseis graus sudeste (16°SE) ; duzentos _e quarenta _e cinco (245)
meLros e Setenta e quatro· graus nordeste (740NÉ); cento e quarenta e sete (147) metros e onze graus trinta rtJ.itiu-i-.os nól'dest~
(11°30'NE); oitenta e cinco (85) metros e trinta e sete ,graus nót•
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deste (37°NE); cinquenta e dois (52) metros e vinte e três graus
f.rinta minutos nordeste (23°30'NE) . Esta autorização é outorgada
r~a forma do Código de Minas, mediante as condições constantes
do parágrafo único do artigo 28 e dos artigos 32, 33 34 e StlUS
al1neas, alem das seguintes e de outras constantes do ' mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a r·aeolh"!r aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações
semestrais, venciveís em 30 de junho e 31 de dezembro de cad'l
uno, um e meio por cento ( 1,5%) do valor da produção efetiva da
mina, em cumprimento do disposto no § 3.o do art. at do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o conéessionário da autorização não cumprir
qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de
lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39
e 40 do 'citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
DePartamento Nacional da Produção l\lineral" e gozará dos favores
dün~riminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto,
que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, após o pagamento do selo de quatrocentos e sessenta mil réis ( 460$0)'.
Art. 7.o Revoga~-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 928 --:

DE

6

DE MARÇO DE

1941

Autm·iza o cidadão brasileiTo Jari Sérgio de Oliveira a pesquism•
talco e associados no mumcipid de Brumado, Estado da Bitia.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos· do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ja-ri Sérgio de
Oliveira a pesquisar talco e associados numa área de cem hectares
( 100 H a) na Fazenda Boa Vista, em terrenos situados na Serra das
Éguas, município de Bruínado, Estado da Baía, área '3SSa delimitad3:
por um trapézio retângulo tendo um vértic-e situalio a cento e cinquenta metros (150 m.) rumo Norte (N) do ponto em que a estrada
Co!. de Leis ~ Vol. Il
2f
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~e P.irajá atrave~sa o riacho Boa Vista e cujos lados teem os. seguintes
comprimentos .e ori.entações magnéticas: - . novecentos e vinte me..:
tros (920 m.), oeste (W); novecentos e setenta.metros (970 m), vinte e dois gráus sudoeste (22° SW); mil e trBzentos metros (1.300 m),.
Leste (E); noveQentos metros (900 m. ), norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as condições do a_rt. 16 do Código de .Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX. e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 .O concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pBsquisa para fins de estudo sobre o minério ·e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § !. 0 do art. 24 e do art. 2ü do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 11.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo i3 subsolo para .os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da ·autorização será fiscalizado pelo
Departama:nla Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
dü;ci'iminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de ·p-esquisa, que· será uma via
Çtutêp.tica· deste· decreto, pagará de selo a quantia de um conto de
réis (1 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do ·Ministério da .AiiTicuftura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. ü. 929

DE

ü DE MARÇO DE 1941

Autoriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira Nunes Coelho a
pesquisar mica e associados no município de Peçanha do
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. !. 985,
de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), dooreta:
Art. L° Fica áutorizada a.cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira Nünes Coelho a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e nove hectares e noventa e oito ares ( 49,98 Ha) situada no local
denarninado "Ribeirão da Escadinha", distrito de Coroací, município de
Pecã.nha do Estado de M~nas Gerais, ár-ea essa· -delimitada por um re-
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tàngulo que tem um dos· vértices situado a cento e trinta metros
(130m.) com rumo vinte e quatro graus sudeste (240SE) da confluên..:
Cia dü ramo direito do "Córrego da Escadinha" Com o ""Córrego da Pedra Branca:' .e os lados adjacentes a este vértice, teem os seguintes comIÚ'imentos e ori~ntações,.·magnéticas: seiscentos metros (:&00 m.) ,·vinte
e quatro gi'aus nordeste (24o NE) e oitocentos e trinta e três metros
(833 ·m.) sessenta e seis graus .sudeste (66° SE) respectivamente.- Esta
autorização é outorgada ·mediante as condições do art.. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concesSionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaçãO será declarada caduca ou nUla, nC':!, fofmU:
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem o&
motivos previstos nos números· I e li do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos atrs. 39 'é 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favores discri- .
minados no art. 71 do mesmo Código~ na for.ma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa .. que será uma via au~
têntica deste decreto,· pagará de selo a quantia de quinhentos mil réis
(500~0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de FOmento da
Produção Mineral do MinistériO da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em. contrário ..
Rio de Janeiro, 6 de março
da República.

de

1941, 120.0 da Independência

e 53.

0

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.930

-DE

6

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão b1;asileiro Severino Perreira de Paula a pesqui:;.
sm' mica no munic-ípio de Campestre, Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repüblica, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da· Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidaãão brasileiro Severino Ferrei.:.
ra de P.áula a :pesquisai~ mica terras de propr.i.edade de· José Iná..:·
cio de Gouveia, situadas na "Fazenda Estiva", municíp-io de Campestr·e, Estado de Minas ·Gerais, numa área de u:rp hectare e trê.s md
duzentos setenta· e cincQ eentiares (1,3275 H a.), delimitada po1~ ·um
polígono mistilíneo tendo um de seus vértices sobre o "Córrego Es-
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3M

Uva" distante noventa (90) metros da sede da fazenda de José Inã-

cio, rumo

quar~nta

e um graus nol'deste (41° NE) e cujos lados teem

os seguintes comprimentos e orientações r;nagnétícas: cento e oitenta e ·oito (188) metros, rumo sul (S); setenta e oito (78) metroo.

rumo oitenta

f:

cinco graus sudoeste (85° SW); cento e quarenta

(140) metros, rumo dnco graus noroe.ste (5o NW), até o "Córrego
Estiva", seguindo a margem direita deste para jusante até o ·ponto·
de partida. - Esta autorização é outorgada mediante as condiçõe!l
i! o art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, 111, IV, VII, IX
~ outras do citado Código não expressamente mencionadas neste de~reto.

Art. 2. 0 O concessionário da autorizaçãG poderá utilizar-se do
prodUto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e eusteirJ
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, n1
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocor·rerem os motivos previstos nos núme.ros I e li do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subwlo par-a. .os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização .será fiscalizado pelú
Departamento NMional da Produç~o Mineral e gozarã dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste a-rtigo.
Art. 6.0 O título da autorização de ·pesquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil t·éis
(100$0) e serã transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,
53. 0 da República.

~

de ;narço de 1941, 120.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.931

-DE

6

DE MARÇO DE

19/d

Autoriza o cidadã.o b1•asileiro Hermeneyildo. lt!adini a pesquisar minérios de zinco, chumbo e prata no município de Jormária, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição -que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão bi:asileiro Hermenegildo Martini a pesquisar minérios de zinco, chumbo e prata numa área de
.quinhentos hectares (500 Ha. ), localizada no lugar denominado "Morro do Jacat·ezip.ho", distrito de ltacarambí, município de Januária do
.Estado de Minas Gerais área essa delimitada por um contorno poli-
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gonal fechado cujo vértice inicial dista mil seiscentos e vinte (1. 62())
mretros com rumo quarenta e seis graus trinta minutDs nordeste
(46030'NE) do marco número vinte e nove (29) da divisão das glebas
.do Jacarezinho e da Vargem Grande, situado sobre a rodovia. SmnaréJacaré e cujos lados teem ·os seguinte·s comprimentos e orientações
magnéticas: mil setecentos e quarenta (1. 740) metros, sessenta e·
um graus sudeste (61°SE); dois mil e vinte e cinco (2.025) metros,
trinta e nove graus trinta minutos sudo.,..te (39°30'SW); mil trezentos e quarenta (1.34.0) metros, dezenove graus noroeste (19°NW);
duzentos e noventa (290) metros, quarenta e oito graus sudoesto
( 48°SW) ; quatrocentos e vinte (420) metros, norte-sul (N, S.);
duzentos (200) metros, oitenta e um graus sudoeste (81°SW); quinhentos e quarenta (540), metros, dezesseis gráus noroeste (16°N\V);
novecentos e dez (910) metros, sessenta e .sete graus trinta minutos
sudoeste (67°3ü'SW); mil setecentos e noventa (1. 790) metros: trinta e oito graus noroest~ (38°NW) e dois mil setecentos e vinte
(2. 720) metros, oitenta e seis graus nordeste (86°NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, Il, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar~se do
prOduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiQ
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, Ii.à
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas e.stão sujeitas às servidües
'de solo e "SUbsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no ayt. 7'1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização rle pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de
réiiS (5 :_000$0} e será transcrito no livro próprio da Divisão cte Fo ...
mento da Produção Mineral do Ministério da AgTicultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de março
53.0 da República.

de

1941, 120. 0 da Independência e

GETUJ..IO VARGAS.

Fm'lumdo Costa·.
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DECRETO N. 6. 932 -

DE

6

DE MARÇO DE

19 41

ÂÚt-óriza o cidadão bra-sileiro Berme'negildo Martini ·a pesquisar minérios de zinco, chumbo e prata no muriicipio de Janudria· do Es-tado de Minas Gerais.
O ~residente _da República, usando da atri)Juição. que lhe confere o art. 74, letra a,_ da Constituição e nos. ferrrws do de-creto-lei
Iiúinero 1-.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de ·Minas), decreta:
._
1\rt. 1.o Fica autorizado o cidadão bras.H~iro H'e.rmenegildo Ma·r:tinl a pesquisar minérios de zinco, chumbo· e prata, numa _ár~a ·,cte
quinhentos hectares (500 'H a.) localizada no· lugar denominado ""MOrro
do Jacarezinho", distrito de ltacarambi, município de Januária do Es·tado de Minas .Gerais, área essa delimitada por um contorno poligonal
fechado, cujo vértice inicial dista mil seiscentos e. vinte (1.620}
·metros com· rumo Quarenta e seis graus trinta ni.inutos nordeste
(46°30'NE) do ·marco núrrierO vinte f}· riove (29) da divisão das glebas
do· Jacarezinho e da Vargerri Grande ·situado sobre a rodovia SumaréJacaré e cujos lados teem os seguintes comprimentos e .orientações
magnéticas: dois mil setecentos e vinte (2.. 720) . metros. oitenta ~
seis graus sudoeste (86°SW); dois mil e quatrocentos (2.400) metros,
Mtenta e nove grau.s trinta minutos sudoeste (79030'SW); três mil e
noventa (3. 090) metros, quarenta graus trinta minutos nordeste
.(40°30'NE) e três mil e quinhentos (3.500) metros, sessenta e um
graus sudeste (610SE). Esta autoriza·ção é outorgada mediante as
condições do a"rt. 16 do Código de Minas e seus nUmeras I; II, UI,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionada~
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa· para fins de estudo sobre o minério e cus.teio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1. 0 do al'L. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se o-correrem
os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no artigo
25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dOs/ artig.os 39
e 4.0 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De-partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos. favores disêriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste arttgo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de
réis (5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento qa Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ai't. · 7 .O Revogam ...se- as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 6 de março de 194.1, 12o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. G. 933 -

·oE

6

DE MARço DE

1941

A1ttoriza o cidadão brasileiro· Sebastião Teixei'f·a Lopes- Lima. a 1Jes.:..
quisar mica r: .associados np rnun:icipio .de Cataaua.zes do Estado
de M·inns Ge1'll'is.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe · con·fere o art .. 74, letra- a, ctã Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeit·o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o eidadão brasilei;.·o Sebastião Teixeira
Lor.·es· Lima a pesquisar mica e associados numa át·ea de quarenta e
um hectares r~ noventa e sete ares (1!1,97 H a.), situada no lugar de-·
nominado "Serra da Boa Vi.sta", distrito de Hamaratí, rrmnicípio de
C:ataguazes do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
contornO" poligonal" fechado:-cujo vértice iniciai está localizado a .quinhentos e cinquerita (550) metros, rümo vinte e cinco g-rauS sudoeste
(2-5°8\V) da, intersecção· da estrada Dcscoberto-Uamaratí com o ribea·ão dos Pires ou Itamaralí {Ponte· Marcolino) e os lados teem os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e trinta
e cinco (735) metro.:;, vinte e dois graus quinze minutos sudoeste
(22°15'8\V); duzentos e quarenta (240) metros, setenta e quatro
graus noroeste (74°~\V); trezentos e vinte e cinco (325) ·metros,
quarenta graus nordeste (l10°NE); quinhentos. (500) metros, quarenta_ e dois graus nordeste ( 42° NE); duzentos e tfinta (230) m._etros~
quatl'O graus noroeste (l1°NW); duzeplos é trinta (230) metros,
trinta e nove graus .nor·desle (39°.NE); cento e einqu~nl.a (150) me-·
tros, oftenta graus trinta minutos DO['deste (8QQ30'NE) e quatrocentos
e einqnenla ( 1150) metros, quatorze graus tririta minutos ::udeste
( 14o30'SE) . ~sta autorização é .outorgada- medtante. as condições do
art. 1ü do Cóàigo de Minas e seus números !, li, !!I, IV, VII, IX .e
outras do ,citado Código não expressamente. mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O conCessionário da áuLorização poderá utilizal'-"se do
pí·oduto da pe:::quisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
foi·ma do § 1.0 do àrt. 24 e dO art. 26 do Código de .Minas, se oco~·
rerem 03 motivos previstos .nos números I e Il do citado art. 24 e
no art. 2-5 do mesmo Código.
Art. 4.o .-As prop1:iedades vizinhas estão sujeitas. às servidões
de solo e subsolo para os fins de· ,pesquisa, ·na foPma dos artigos 39
e '•O do citado Código.
Art. r?. o b. concessib.ná_rio_. ·dft auLorizàçãu será fiscálizado pelo
bepar.tame·nto · Nacional da . Pro_düção -·Mineral_.. e , gózará dos favoreS
disr.riminados no a"rt. 71 do_ meSmu Código; na f'orrria desLe artigo.
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Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quanlia de quatrocentos e
vinte mil réis ( 4.20$0) e será tran..o:crito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as dispo:::içõe.s em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de març.o de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.934

-DE

G DE

MARÇO DE 1~41

Autoriza o cidadão braSileiro Moacir Pinheiro Ferreü·a a pesquisw·
ou1·o no 'município de Carutapera do Estado dO Ma1'anhão

O Presidente da República,- usando da atribuição que lhe Confere
o art. 74,-letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. i.~:H:i5,
de 29 de janeiro de 1940 <código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moacir ,Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro numa área de quinhentos hectares (500 !la.)
situ&da no local denominado "Guarimanzal", na bacia do Igarapé Chega Tudo, município d(~ Carulapera do Estado do Maranhão, área essa
delimitada por um retângulo cujo vértice inicial está situado a trezentos metros (300 m.) rumo cinquenta e cinco graus sudoeste (55°3W)
da intersecç.ão da picada que parte do Chatão com o thalweg do Igarapé Chega Tudo e os lados adjacentes a esse vértice teeun os seguintes
comprimentos e or·ientaç.ões magnéticas: mil metros (1.000 rn.) jiuquenta e cinco graus nordeste (55°NE) e cinco mil metros (5. 000 m.},
trinta e cincO graus sud~ste (35° SE), respectivamente. Esla autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, Il, III, IV, VII, IX e outras do C-itado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaç-ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e .custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do § L0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os moUvos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do" mesmo Código.
Ar·t. 4.0 As propriedades vizinhaB estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo ~para o.s fins de pesquisa, .na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0. O concessionário da autorização ~erá fiscalizado P'3lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo1·es
discriminados ilo art. 71 do mesmo Código, na for:.ma deste artigo.
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. Art. 6.0 • O título da autorização de pesquisa, qúe será uma via
autêntica deste decreto, pagará Çe selo a qUantia de cinco contos de
réis (5 :Q()()$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dtJ Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições ,e·m contrário.
Rio de Janeiro, 6 de marco de 1941, 120. 0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 935 -

DE

5

DE MARÇO DE

1941

Autm·iza o cidadão brasileiro Getúlio Vieira da Silvru a pesquisar mical
e associados no município de Peçanha do Estado do Minas Gerais
O Presidente da República·, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. :1.985,
de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cida<.Fão brasileiro Getúlio Vieira da
Silva a pesquisar· mica e associadus numa: área de quarenta e nove
hectares e· noventa e oito ares ( 49,98 Ha)·, localizada no lugar denominado "Córrego do Cachaço" ou "Boa Esperança", distrito de Coroací, município de Peç.anba do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um reU\ngulo cujo vértice inicial esrá situado a trezentos e cwqnenta metros (350m~) com rumo dezesseis graus sudeste
(16°SE) da confluência do "Córrego do Cachaço" com o "Ribeirão do
Bugre" e o3 lados adjacentes a este vértice medem oitocentos e trinta
e três metros (833 m.), rumo quarenta graus sudoeste (40°SW) e
seiscentos metros (600 m.), rumo cinquenta graus noroeste (50°NW),
respectivamente. Esta autorização· é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li, III. IV, VII, IX e Jutra~
do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaç5o poderá utilizar-se do
prodnt.o da pesquisa. para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Ji~sta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § :1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina·s, se ocorrer em
os motivos· previstos nos números 1 e 11 do cilado art. 24 e no arl. 2:5
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
sOlo e subsolo .para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40·
do citado Código.
·
Art. 5.0 O ·concessionário da autorização será fiscaliza-do pelo
Departamento Nacional da Ptodução Minet·al e gozará dos favores :iiseriminados no nrt. 71 do m.esmo. Código, na forma deste artige.
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Art. 6~o O titulo da autorização de pesQuisa, -'qUe ser·á uma, V:ia
autêntica _deste decreto, pag~-rá de selo a quantia cte quinhentoS mil
réis (500$0) e será transe-rito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultu_ra.· ·
Art. 7.O Re"vogam~se as disposfções erri contrário.

Rio de Janeiro, 6 de março de
e 53.o da República.

1941, 120. 0 da

Independência

GETULIO VARGAS

Fernando Costa

DECRETO N. fL936

~ DE

6

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o· cidadão brasileiro João Pereira Quinte"la a pesquisa-r salitre e crista-l de rocha no município de Campo Formoso,· Estado

da Baía-.

·

O Presidente da RêpúbliCa, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letrn a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.o Fica autorizado o cidaclão br·asileiro- João P('reira
Quintela a prsq\lisar ·salitre e cris~al de rocha numa área de .soss.enta
hectares (60 Ha.) situada 'no lugar denominado "Caldeir·ões", na f a.
zenda ''Panelas", distrito e município de Campo Formoso do Estado
da Baía, án~á essa' delimitada por um retângulo cujo vértice inidal
está colocado a dois mil e quinhentos (2. 500) metros, rumo dezessete graus sudoeste (17°SW), do extremo sudoeste (S.W.) da
sede· ria fazend~ "Panelas" e os lados adjacenles a __ esse vértice medem duzentos (200) metr.os, rumo cinquenta graus trinta minutos
not·o.e,te (50°80'NW) e três mil (3. 000) metros, rumo trinta e
nove graus trinta minutos sudoe~te (39030'SW), respectivamente.
Esta autorização é Outorg\lda mediante as condiç.ões do art. 16 do
Código {\!e Minas e seus ·números I, n, III, IV, VII, IX e Dutras do
citado Código não expressamente mencionada.s neste decreto:
Ar't. 2.0 b cOncessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custei~
dos trabaU1os.
Art. 3. 0 Esta autorização 'será declarada caduca ou nula, na
forma ·do'§ 1.0 do arL 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os- motivos ·previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 _ As· propriédades vizinhas estão sujeitas às sérvidões
de solo e subsolo para os fins da· pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Ar·t. · _5· 0 _b concessionário_ da autorização será fiscalizado pelü
Depar_:ta:rnento Nacional da Producão Mhieral e · gozàrá dos faVote3
discriminados Ílo arL 71 cto"· mesmo Código. ná· forma deste arti'go.
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Art. 6. 0 O título da· autorizacão de· pesquisa, que será uma via
!).Utêntica deste decreto,. pê.~a~·á de ~elo a quantia .de seiscentos m1l
réis '(60-ú$0) e será transcrito no ·livro próprio dri DiVisão cte Fomento da Produção :Mineral do Ministério da Agricultúra.
·
Art. 7P. -R~vogarn-$e as disposições em contrário.
Hiq de Janeiro. 6 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República. ·
GE'l'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.937-

DE

6

DE MARÇO

DE 1941

Su.prime nove cargos, e·m comissão, padrão I, de Assistente, do Qu.ad1•o
Su.pletnentar do Ministério da Educação e Saude, extintos em
Vtrttide do· dispo~to no decreto-le1 n. 2.895,' de 21 de dezemb1·o
de 1·940.

O .Presidente dá República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Co~st~tuição, decreta:
Art. 1.° Ficam stlprimidos nove cargos, em comissão, extintos,
de Assistente, padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Baude, que se acham vagos em virtude da exoneraçã•J de
Hélio Braga Soares da ·Cunha e Gil Mata, norneacão para outro cargo
de João Cqrdeiro da Graca Filho e Antônio Fernandes daj üoeta Júnior, exoneração de Jacinto Sá e Cunha, Francisco Rodrigues Matoso,
Oscar Bernardo Pereira, Hermes Leite Rodrigues e Luiz Jt'elipe Magalhães Vieira, os três primeiros da Escola Nacional de Engeililaria,
o quarto da Faculdae,e Nacional de Medicina e os cinco restantes da
Faculdade de Medicina. de Porto Alegre.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1941, 120.0 da Independência r53.0 da República.
GETULIO V ,\RGAl:i.

Gustavo Cawmemf'/.;

DECRETO N. 6.938 -

DE

G

DE MARÇO DE

194-1

Autoriza o cidadão francês Em.ile Sevi a comprar pedras predosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 41 letra a, da Constituioão, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão francês Emile Sevi, estabelecido nesta capital, a comprar pedras preciosas nos termos do
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decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo Ululo desta,
aut01·ização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de J~neiro, 6 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
·GETULIO VARGAS,

A • de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 939 -

DE

6

DE MARÇO DE

1941

Revoga o dec1•eto n. 5.154 de 18 de janei1•o de 1940
O P.residente da República, tendo em vista o que requereu a
firma Brusse & Comp., decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. 5_.154 de 18 de janeiro de 1940, que autorizou a firma Brusse, Silva & Rocha, estabecida em Pium-í, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas,
nos termos do decreto-lei n. ·466, de 4 de junho de 1938.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.

6. 940 -

DE

6

DE MARÇO DE

19H

Autoriza a {i1'm0. B1·itsse & Cmnp. a comp1'a1' _ped'ras pt•eciosas

O Presidente da República. usando da 'atribuição qUe lhe confere o art. 74, letra a, da ConstituiÇão, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo únie.o. Fiea autorizada a firma Brusse & Comp., estabelecida em Pium-í Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938,.
constituindo título desta autorização urna via autêntica do preEente decreto.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 6.941 -

DE

7

DE MARÇO DB

1941

Extingue a Escola de ,Especializqção e AperfeiçoamentO para O{tciais da Armada e dá outras providências
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica extinta a atual Escola de Especialização e Aperfeiçoamento para Oficiais da Armada.
Art. 2.0 Os cursos de aperfeiçoamento de que trata o Regulamento de Promoções aprovado pelo decreto n. 3.121, de 3 de outubro de 1938, funcionarão na sede da Escola "Almirante Wandenkolk" e serão r·egidos pelas Instruções que forem expedidas pelo
Ministro da Marinha.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de' março de 1941, 12o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 6.942 -

DE

7

DE MARÇO DE

1941

Suprime cargos de caf"Tleira extinta
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição,
Resolve suprimir, por se acharem vagos, onze cargos da Classe "F", da carreira de Escrevente, do Quadro Suplementar, do Ministério d.a Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do r'Sspectivo orçamento, para o preenchimento de cargos
vagos na carreira de Escriturário, do QUadro Permanente, do :Millistério da Guerra, conforme dispõem as tabelas anexas ao decretolei n. 2.522, de 23 de agosto de 1940.
Rio de Janeiro, 7 de 1março de 1941, 120,.0 da Independência
e 53.o da República.
GE-l'ULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 6. 91!3 -

DE

10

DE MARÇO DE

1941

Aprova orçamentos básicos,· para renovação de linhas telegráfica;')~
e prolongamenfo de seletivos, na "The Leu.Poldina Railwq.y Company, Limited"
O Presidente da República, usando- da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os orçamentos básicos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públir.as, na importância de 317:488$330
(trezentos e dezessete contos quatrocentos e oitenta· e oito mil trez.entos e. trinta réjs), para a execucão das obras projetadas pela· "'rhe

Leopoldina Railway Company, .Limite.d", aba:ixo enumeradas:
1) Construção de 11ma linha tel"fônica dupla·, de fio de
·
cobre n. 12 S.W.G., para servic;o de controle

entre as Estações de Murnndú e Cardoso Moreira, a ser ligada ao Centro Seletivo da Estação de Campos, Linha de Carangola.. .. .. ..

38:407$780

2) ReconstruÇão

da·s linhas telegráficas no trecho
entre Sumidoro e Conselheiro PaulinO, numa

extensão de 57 kms.- Ramal de Sumidouro..
3) Prolongamento da linha telegráfica da Estação de
Éicas à Estação de Furtado de Campos, numa

85:157$400

extensão de 47 kms., Linha de Serraria ...... .

41 :085$720

4) Prolongamento do sistema telefônico seletivo parRl

controle de trens da Estação de Vila Inhomirim (R· da Serra) à Estação de Petrópolis,

ligado ao centro em Barão de Mauá, numa extensão de 9 kms., Linha de Grão Pará ....... .
35:793$560
5) Prolongàrilento do sístema telefônico seletivo para
controle de trens da Estação de Paraoquena
ligado ao •,ç.entro em Ca-mpos, numa extensão de
85:598$200
44 kms., Linha de Campos - Paraoquena ....
6) Substituição dos fios deteriorados da linha telegrâfica ·entre a·s Estações de Penha e Caxias. numa
30:445$670
extensão de 7 kms .• Linha dó Norte ......... .
ArL 2.o As despesas que forem realinente efetuadas. _depois de
apuradas em regular tomada di':' contas e reconhecidas pela fol'ma
determinada no art. 9. 0 das Instruções aprovadas pela Portaria nú-:mero 519, de 21 de outubro de 1939, -correrão à conta ·dos recursos·
cónc.edidos pelo decreto-lei n. 1.474. de 3 de agosto de 1939.
·
0
Art. 3.o Para conclusão das -obras a que se _refere o art. 1. , fica111
marcados os prazos, resp-ectivamente, de 4 --:- 1-0 - 5 - 7 ,.....- 7 e 5

meses, a contar da data em que a requerente for notificada deste dêereto.
Rio de Janeiro, 10 de marco de 1941. 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça, Lima.
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DECRETO N. 6.,944 -

DE

10

DE MARÇO DE

19ld

Substitue a tabela de dist1·-ibuição nominal dos funciondrios do Quaclro I, do Ministério da Viação e Obras Públicas, a que se
1'e{ere o dec?'etv n. 6.823, de 7 de fevereü·o çl~. 1941.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição. resolve:
Artigo único. Fica substituída pela que com este baixa a tabela
a aue se refere o derreto n. 6 ;s23, de 7 de fevereiro do corrente
al/.Õ, revogada~ as dispos-ições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março de 1941, 120.0 da IndePendência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Tabela de distribuição nominal dos funCionários do Quadro I _do MiIlistério da Viação e Obras Públicas, a que se refere o decretO·
n. 6.944, de 10 de março de 1941.

I -

GABINETE DO l\!INISTRO
CONTÍNUO

Cl(l,sse F

1. Altamiro Pinto Moreira.
2. Asclepiades Francisco de Oliveira.
CONSULTOR .H,JRÍDICO

Padr.ão- N

Eugênio de Lucena.
CONSULTOR TÉCNICO

Padrão N

1. Moacir Malheiros Fernandes Silva.
DATILÓGRAFO

Classe G
!. Alice Sobóia de Castro.

2. Arací Baggi de Araujo·.
ESCRITURÁRJ O

Classe E

1. Alice Barreira
2. Vago.

Passo~.
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OFICIAL ADMINISTRATIVO

ClMse L
1. Alberto Randolfo Paiva.
2. Luiz Armando da Cunha.

Classe J

3. Vitor Marques da Silva.
SERVENTE

Classe E
1 ..Isaías Lemos Monteiro.
Classe B
2. Osvaldo Nogueira.

li -

COMISSÃO DE EFIC!ll:NCIA
CONTÍNUO

Classe F
1 . Mário Rodrigues Saldanha.
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Maria de Lourdes Ribeiro de Castro.

2. Oiama Pereira Teixeira.

ESCRITURÁRIO

Classe F
L Arí Nascimento Cordeiro.
2. Vago.
ME!\1BROS

(função

gratificada~

DIRETOR

Pad1'ão N

1. Francisco Mendes.
ENGENHEIRO

Classe L (Quadro 11)
2. João Maria Broxado Filho.
Administrador dos CorreiOS do Amazona. e Acre (adido)
3. Raul de Azevedo.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe J
i. Aprígio G<>mes de Matos.

2. Ilza .Stuckenbruck.
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Clas.;e I

3. Beatriz Augusta de Moraes.
SERVENTE

Classe B

L Joaquim Rizzo.

l l l - ,SECÇAO DE SEGURANÇA NAClONAL
coN.T!Nuo
Classe G

f. José Luiz dos Santof!.
Classe F

2. Emílio Marcos.
nÃ.TlLÓGRAFO

Classe D
1. Dante Benedicto Cr.>1z.

2. Newton Ferreira.

·
DESENHISTA

Classe I
1. Sylvio Britto De Lamare.
ENGENHEIRO '(DNPN - - 'DNOS)

Classe .N
1. Sylvestre Gomes de Araujq.
ENGENHEIRO

(IFE -

DNER)

Classe L

1. Raymundo Leal de Macedo.
2. Vicente de Brito Pereira Filho.
ENGE.l.'lHEIRO (DAC)

Cla..•se J
i. Henrique Peixoto de Oliveira.
ESCRITURÁRIO

Classe F
1. Ot.tacy Paz.

Classe E

2. Darcy Fonseca.

Co!. de Leis -

Vol. II

'22
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OFICIAL ADMlNI)STRA'l;'lVO

Classe K
1. Julio Xavier da Silva Moura,
Classe J

2. Antonio Qorinfho de Carvalho Fróes.
IV -

CONSELHO NACIONAL DE AERONAUTICA
DATiLóGRAFo

Classe F
1. Vago.

Membros (!unção gratificada)
1 a 6. Extintos pelo decreto-lei n. 2.961, de 20/1/94f.
Secretário (funçãá gratificada)
1. Extinto pelo decreto-lei n. 2.961, de 20/1/941.

V -

SERVIÇO DO PESSOAL
CHEFE DE SECÇÃO

(funcão gratificada)
OFICIAL ADMINI8TRA'l'IVO

Classe
i. Sebastião Adolpho Carneiro da
Classe
2. Antonio Luis Baronto.
Classe
3. Helio Crnz de Oliveira.

K

Fontoura.
J
I

ESCRl'l'URÁRTO

Classe F'

4. Ary Ministério.
DATILÓGRAJ;'O

(1 excedente)
Classe G
1. Adalice Caldas Machado de Queiroz.
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Cla..se D
2. Armando Henriques,'~3. Carmen da Rocha Sodré.
4. Fernando de Carvalho.
5. Hugo Laercio de Barros.
6. Maria Carolina Ferreira de Macedo.
7. Nilda Durães Cerqueira.
DESENHIS'l'A
Clw~se

G

1. Marcello ,Couto.
DIRETOR

Padrão N

1. Francisco Mendes.
ENGENHEIRO

(IFE-DNEI\)

Classe L
t. Jorge Soares de Gouvêa Filho.
ESCRITURÁRIO

Classe F
1. Ary MinistMio.
2. Maria !'iazareth Hungria Fe-çreira C,haves.
Clf!SSP. E

3. J esuino de Freitas Ramos.
4. Maria das Dôres Silveira.
5. Vago.
I<' AR MACÊUTICO

1. Vago.
MÉDICO CLÍNICO

Classe J
!. Eduardo Pinto de Vasconcellos Filho.
2. Manuel Ferreira Góes.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe L
i. Luiz Vir i ato da Fonseca Galvão.

2. MoaGyr Malheiros Fernandes Silva.
Classe K
3. Alvaro Pereira.

4. José Po\iguara da Frota e. Silva. ·
5. Sebastião A4olpho Carneiro da ~·ontoura.
6. Winckelmann de Barro!? Barbosa Lima.
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'Classe

l

7. Antonio Luiz Barento.
8. Arthur Buloão.
9 .. José dc Nazaré Teixeira Dl as .
10. Kilza de Salles Abreu 'l'eixeira Dias.
H. Ootaoilio Cândido Duarte.
12. Valdemat Méra Barrozo.
13.
H.
15.
!6.

Amérioo Santiago.
Helio Cruz de Oliveira.
Oscar Ramos.
Paulo Ornellas de Camargo Freitas.
Cl<isse H

i 7. Clotilde Beatriz Ayres de Miranda.

18.
19.
20.
21.
22.

Gildásio Palhano de Jesus.
João Felicio dos Santos.
Paulo Sebastião de .Morais Vellez.
Vago.
Vago.
SÊCRETÁRIO

(função gratificada)
1. Vago.
VI -

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DATILÓGRAF'O

Classe 'G

1. Maria da Gloria de Oliveira Motta.

2. Palmyra Barros Henriques.

Cl.asse F

3. Marilia de Freita.s Siqueira.
DIRETOR

Padrão N

1. Fernando Augusto de Almeida Brandão.
ESCRITURÁRIO

r:zasse G
1. José Lourenço Braga.
2. José Ewy Filho.

Classe F
OFICIAL ADMINISTRATIVO

f:lasse L
1. Enéas Cardoso de Castro.
2. João Baptista de Macedo Guimarães.
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Classe K
3. Aloysio da Silva e Almeida.

4. Apariclo Augusto Camara.

5. Mario Bello Pimentel Barbosa.
6. Nelson de Paula Freitas Coelho.
Classe i
7. Julio Gomes Netto.
8. Maria José Bitteneourt de Moura.
9. Murilo Araujo.
ClaSse H.

tO. Alberto Fruzzoui.
SECRETÁRIO

(função gratificada)
DATIL6GRAFO

Classe G
!. Maria da Gloria de Oliveirá Motta.

VII

~

SERVIÇO DO MATERIAL
DATIL6GR.AFO

Classe G

i. LuciQlb Siqueira Pinheiro Guimarães.
DIRETOR

Padrão N

l. Alfredo de Souza Reis Junior.
ESCRITURÁRIO

Classe F
i . Maria de Lourdes Cunha.

2. Vago.
OFICIAL ADMINISTRA'Í'IVO

Classe lI. Alfredo de Sousa Reis Junior.
Classe K

2. Martiriho Cesar. da Silveira Garcez Filho.
Classe J
3. Raphael Barbosa Dias dos Santos.
Classe H
4. José Nicola11 de Barros Mello.

3H
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VIII -

PROTOCOLO

FIIBLIOTECÁRIO

Classe I
1. Moacyr Orsini. de Castro.
CHEFE DE PORTARIA

(Excedente)
Classe I
1-. Manuel. Marcos.
CONTÍNUO

(3 excedentes)

Classe G1. Acrisio Toscano de Brito.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bernardino Ferreira de Mesquita.
Cezar Pereira Soares.
EUgênio do Nascimento.
Florêncio Rodrigues de Campos GóeQ.
Franklm José de Oliveira.
Henrique 11 eixeira Pinto.
Oswaldo Gonçalves dos Santos.
Pedro Minelio da Costa.
Classe F
Antonio Rodrigues de Oliveira.
Ernandes. Corrêa Machado.
Fabio da Silva Guimarães.
Nestor Gonçalves Bastos.
DATILÓGR.o\FO

(1

excedente)

Classe G
1. Carmen Nunes Ribeiro Guimarães.
2. Celeste Morin Fernandes.

3. Edith Méra Barroz<i.
ESCRITURÁRIO

(I excedente)
Classe F

I. Deomar de Guedes Vaz.
2. Oswaldo d' Almeida Macêdo Costa.
3. Paulo Saldanha da Gama Britto.
4. Virgilio Corrêa de Queiroz.
5. Vago.
6. Vago.
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MOTORISTA

Classe G

t. Augusto Pacheco de Sousa.
2. José Paulo Weber.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe K
1. Jayme de Hollanda Tl1vora.
2. Raul Fernando Portugal.
Classe 1

3. Matheus Flosi.
Classe H

4. Edgard Bastos de Araujo.
SERVENTE

(3 excedentes)
Classe E
1. Romão Maranhão Bekman dos Santos.
2. Odilon Francisco doE~ Santos.
Classe D

3. Manuel Claudino da Silva.
4. Nestor Mattos Serra.
5. Olymp10 Angelo de Almeida.
Ulasse B

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
i ti.

17.
tS.
19.
20.
21.

Antonio Dilma Carvalho.
Antonio Ponciano de Paula.
Ary Carvalho.
D.jalma do Carmo Filho.
Geraldu Pedreira Maia.
!rene da Silva Wilken.
João Borges de Farias.
Joaquim Pedro.
José Benjamin Sales.
José de Freitas Lourenço Junio'r.
José Gonçalves Afonso.
Orion Paulo Lopes.
Waldemar Oliveira e Silva.
Waldemiro Silva.
Waldir Lourenço Braga.
Zally M:irques de Barros Nobrega.

343

ATOS-- DO·· P8DER. EXEflUTI:V{)

IX -

INSPETORIA FEDERAL DAS ES'r&ADAS
1) Administracão· Central

Chefe do Se>•viço do Pessoal ({u.nção gr·atificada)
OFICIAL. ADMINISTRATIVO

Classe J
1. Heitor O'Dwyer.
CHEFE DO SERVIÇO DO MÀ.Tim:IAL

(Função gratificada)
ENGENHEIRO

Classe L
1 • Flavio Vieira.
CHEFE DE .PORTARIA

(Extinto')
Padrão' ·E

1. Miguel Peixoto da Silva.
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Alice Salgueiro Autran.
2. Avany Baggi de Araujo Cox.
3. Francis Cavalcanti de Saboya Maranhão.
4. Hermes Drummond e Silva..
5, Lucilia Uchôa Cayalcant.i Alves,
6. Messis.s de Azevedo Teixeira.
7. Odilia Pel'eira dos Santos.
8. Virgfnia de Oliveira.
DESENHISTA

Classe I
1. João Jacques Boiteux.
2. Armando Gonçalves de Oliveira.
3. Elpidio Barbosa,
· ··

Classe I
4. Ernesto Kopke.
5, Vago.
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DQ:

ENGENHEinO (IFE-DNER)

f.

2.
3.
4.
5.

6.

Classe N
Arthur Pereira de Castilho.
Francisco Pereira Caldas.
José Palhano de Jesus.
Mario de Lareda Gordilho.
Mário Simões Corrêa.
Thomaz de Miranda Freire de Carvalho.
Classe M.

·1. Antonio Victorino Avila.
8. Manuel Luiz .Martins.
9. Walter Ribeiro da LuL.

Classe L
10. Caio Mario Dutra de Almeida.
f L Eduardo Rios Filho.
12. Hermelindo de Barros Lins-.
13. John Cramer Junior.
14. Manoel Gonçalves da Silva Torres.
f5. Marcos Waldetaro da Fonseca.
·
16 • .Roberto Paulino Soares de Sousa.
11. Rubens Eugenio de Freitas Abreu.
18. Sylvio Cardoso de Aquino e Castro.
ESCRITURÁ R! O ( 1

excedente

Classe G
1. Hostilio Pereira da Silva.

Classe R
2. Alice DaiÍi-éi 'de Deus.
3. Cybele Andrá:de: ·d'e·: tJer~queira Lfma.
4. Edith Pereira da Silva.
5. Elza Rocha Lima.
6. Onaldo dos Santos Galvão.
7. Paulo Guerra Alves Pereira.
8. Romeu Pinheiro Machatio.
9. Washington de Moura.
INSPETOR

Padrão R

1. Joaquim LiCini'o· de Souza Almeidá.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe
f. Alvaro Pereira .da Costa.

2. Armando Carreira Lassa:nce..3. José Augusto Tavares de. L:<ra..
4. Othon do Amaral Henriques.

1(

ATOS DO· PODER:- EXECUTIVO

346

Classe J

5.
6.
7.
8.

José Luiz Quadros Palhano.

José Vieira de Mello.
Julio Freire.
Rolando Julio Duelos.
Classe I

9. Francisco Thiago Alves.
Classe- H

10.
11 .
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agesilau Pereira da Silva.
Francisco Assis da Silva.
Manoel Cesarw da Silveira.
Marina Cunha Lopes de Mello.
Zenon Moreira Motta.
Zoraida Costa.
SERVENTE ( 1 ·excedente)
Classe E
Alexandrino José Pereira da Silva.
Guilherme Alves de Barros.
Luiz da Silva.
Manoel de Oliveira Lemos.
Pedro da Costa Brittes.
Classe D
Antonio Diniz.
Enoch de Almeida Pires.
Fernando Portugal.
Octavio de Sousa Barbosa.
Paulo Joaquim Teixeira.

2)

DISTRITO, FISCALIZAÇõES DE ESTUDOS E COl'{S'fRUÇõES. FERROVIARIAS
DATILÓGRAFO

Cla.se G
i. Alvaro Galdino da Silveira.
2. Nair Alves Cardoso.
Classe D
3. Maria José Hezende Hodrigues.
ENGENHEIRO

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(IFE -

DNER) . (5

excedentes)

Classe N
Adolpho José Moreira.
Alipio Gonçalves Rosauro de Almeida.
Francisco Cornelio da Fonseca Lima Junior.
Gustavo de Castro Rebello Koeh.
Henrique Barbalho Uchôa Cavaleanti.
Joaquim Licinio de Souza Almeida.
Theogenes Rocha.

ATO::S ·DO PODER EXECUTIVO

Classe M

8.
9.
10.
H.
12.
13.
14.
15.
1-6.

17.
18.
19.
20.
21.

Affonso de Castro Rebello Baggi.
Affonso de Miranda Freire- de Carvalho.
Bráulio Eugenio Muller.
Carlos Caminha Sampaio.
Edmundo de Almeida Monte.
]jnéas VRsconcelos de Queiroz.
Evandro Ribeiro.
Getulio Lins da Nobrega.
João Ferreira de Sá e Benevidas.
Joaquim José de-Souza Breves.
José Alexandre Alcaraz.
Luiz Marinho de Azevedo.
Octavio Cordilho de Castro.
Othon Alvares de Araujo Lima.

Classe L
22. Abel Peixoto Meira.
23. Adão Bueno de Araujo ..
24 .. Alvaro da Cunha e Mello.
25. Antonio Eurico Saraiva.
26. Antonio Marques da Costa Ribeiro.
27. Antonio Nunes Galvão.
·
28. Arthur Crespo de Oliveira.
29. Arthur Rios de Cerqueira .
30. Augusto Paranhos Fontene!le.
31. Carlos Leal Burlamaqul.
32. Enzo Carlos Pinto.
33. Eudoro Lemos de Oliveira.
34. Flavio Vieira.
35. Genserico MUniz Freire.
36. Gilberto dos Santos Neves.
37. Graccho Peixoto da Costa Rodrigues.
38. Heitor Teixeira Br·andão.
39. Honorio Bicalho Hungria.
40. Humberto Milano Junior.
41. Izidoro de Deus Lopes.
42. João Capistrano Gomes do Amaral.
43. Joaquim Leite de Oliva.
44. José Gayoso Neves.
45. José Marques .Vianna.
4-6. Leon!das de Siqueira Meneze~.
111. Lincoln Perry de Almeida.
46. Mariano Sepulveda da Cunha.
49. Mario Leite.
50. Nativo de Paula Ferreira.
51. Oscar Rodolfo Cox.
52. Paulo DiRmantino Lopes.
Classe K
53. J'osé Domingos de Mattos.
54. Virgilio Marques de Santa Rossa.
Classe. J

55. Francisco Nelson Chaves.
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:ros:

ATOS

·no

PODER E:XEOtJTIVO

ESCRITúR'ÁRIO

Classe G

1. Celina Fernandes.
Classe E

2.
3.
4.
5.
6 ·.

Ernesto Ulmann.
Ismael José da Silva.
José -Braga Vieira da Fons,eca>
José Ramos de Oliva.
Sylvh Lina Basto Armando.
OFICIAL ADMINISTn:ATIVO

Classe K

!. Rodrigo de Castro.
2. Romulo Lins de Barros

Guimarãe~.

Classe l

3.
4.
5.
6.
7.

Adonis Ribeiro da Cunha.
Alv:tro Benjamin de Viveiros.
Carlos Augusto de Moura e Cunha.
Durval da Silva• Gama.
Heitor O'Dwyer.
Classe I

8. Pedro Paulo de Souza.
Classe H
~. Amanda Pacheco.
10. José Drumond e Silva.

SERVENTE

Classe E
t. Domingos Pereira da Silva.
~.

lldefonso Alves Pacheco.
3. José de Oliveira Costa.
4. Lourenço Martins da Silva.
5. Plinio de Souza Barbos&.
Classe D.

6.
7.
8.
9.

Alvaro Peixoto da Silva.
Cirilo Avilla Junior.
Manoel Antonio Roque.
Mario Carvalho.
Classe B

10. ·Luiz de Castro Pinheiro.
11. Nayor de Almeida Pina.

A~O~ .DO P.ODER EXECUTIVO

X- DEPARTAMENTO NACIONAL DE. PORTOS E NAVEGAÇÃO
1)

AIT.MINISTRAÇÁO

CENTRAL

A) Gabinete
DATILÓGRAFO

Classe F
1. Maria Helena Belfort Vieir& de Andrade,
'DlRETOR

Padrão R

1. Frederico Cezar Burlamaqui.
~WMINISTRATJVO

OFICIAL

Classe 1
1. Zuleika Cezar Burlamaqui.
SERVENTE

Classe D
1. Menezes de Oliveira Pires.
B) DIVISõES E SERVIÇO REGIONAL DO PESSOAL
CHEFE DA PORTARIA

(extinto)
·Classe G
1. Mario Raymundo da Silva.
CHEFÉ DO SERVIÇO .'DO PESSOAL

(Função gratificada)
ENGENHEIRO

Classe L
1. Antônio de Góes Cavalmmli.
DA'Í'ILÓGRAF&

(2 excedentes\
1.
2.
3.
4.
5 ..

Classe G
A! da da Cunha Duarte.
Alice da Silva Paiva.
Ana r linda Varges.
Cléa Claraz de Souza Mendes.
Heloisa Ayres Pinto.
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6.
7.
8.
9.

ATOS DO PODER · E:iméUTIVO ·

Maria Amélia Ba·rbosa.
Maria Bett.amio Chrockatt de Sá.
Nadyr de Freitas- Tohini.
Vera Cruz Dias Pinto.
Classe F

10. Dulce Guimarães.
11. Theodoro Nunes.
DESENHISTA

( 1 excedente,

Classe J
1. Rosalvo Moreira.

Classe I

2. Arnaldo Mendes.
3. Oswaldo Struuch.
Classe G
4. Euclydes Pir·acuruca.
ENGEN_HEIRO

(DNPN-DNOS)

Classe ·N
1. Armando Xavier Carneiro de AlbuquOrqUe.
Decio Fonseca.
3. Fernando Viria to de Miranda CarvalhO~
4. Frederico Cezar Burlamaqui.
5. José Do mingues Belfort Vieira.
6. José Gervasio de Amorim Garcia :J·unior.

~.

7. Lothario He h!.
8. Lucas Bicalho.
Classe M
Augusto Hor-Meyll.
Procop10 de Mello Carvalho.
Clovis de Macedo Côrtes.
Emilio Amarante Peixoto de Azevedo.
·classe L
13. Antonio de Góes Cavalcanti.
14. José Carlos de Chermont Rodrigue~ ..
15. Oswaldo Guimarãe~ Sant'Anna.
16. Paulo Pinto Ferreira rla Silva.
Classe K
17. Edwiges Mecker Hor-Meyll.
18. ·Gilberto Canedo da Mag&lhãe•.
19. Paulo Bicalho.
Classe I

9.
1.0.
11.
12.

20. Marina Brazilea .Aranha Miranda.

ATQ~.J)O: ..PODER

EXECUTIVO

ENGENHEIRO-CHEFE DE -·DIVISÃO

(F'unç,ão gratificada)
Engenhelro

Classe N
1. Armando Xavier Carneiro de Albuquerque.
2. Lothario Hehl.
:!. Lucas Bicalho.
"ESCRITUR.(RIQ

Cldsse G
'f Ga-stão de Oliveira.

2. Jayme de Paiva Santos.
Classe F,

J. Alberto Midosi.
4. Edilno de Carvalho.
Classe E

5.
-11.
7.
S.
!1.

Annibal Maia.
Cléa de Vasconcellos_Lessa.
Martha Lahey Laneuville.
Maria Lucia Teixeira e Oliveira.
Vago.
,
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe L
·t. Carlos Vieira Rechsteiner.
2. Gastão de Carvalho.
Classe K
3. Manuel Tapajós Gomes.
.Classe J
4. Amphiloquio de Araujo Ribeiro Junior.
li. Antonio Alves da Rocha.
6. Antonio Pimentel Brandão.
7. João Baptista Pereira.
8. João Thomé Cardoso de Castro.
!1. José Gonçalves de Pinho Neto.
Classe I
10. Adelia Lobo de Faria·s.
11. Cezar de Morais Brito.
t2. Hildebrando de Carvalho.
13. Jayme de Albuquerque Alves Maia.
14. Laura Pires de Aguiar Cardoso.
t5. Maria do Carmo Fernandes.
16. Maria do Carmo Moraes Chagas.
17. Maria da Silva e Almeida Filho.
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ATOS DO. PODER .EXEGl)TIW

!8. Mathilde de Carvalho.
!9. Newton Halfeld Fontainha.
20. Seraphim Alves dos Reis.
Clas ..e H

21.
22.
23.
24.
25.

Evelina de Mel)eiros Maia.
Nair Helena de Marques Leitão.
Olga Teixeira de Gouvêa.
Sylvio T<>ixeira.
Vago.
PRÁTICO DE ENGENHARIA -

(DAC-DNPN-DNOS)

(Três excedentes)
Classe H
1. Armando Nogueira Lima.

Cla.çse G

2.
3.
4.
5.
6.

Cand"ido Gil Alvim Gafrée.
João Carlos Pereira de Mello.
José Alves da Cruz.
Mario El'pidio Fernandes.
Oscar Fernandes da Silva.
Classe F

7.
8.
9.
I O.

Alfredo Gonçalves Hartmann.
Armando Djalma Xavier Carneiro de Albuquerque.
José Eduardo Pimentel.
Zilmar Soares Montaury.
SERVENTE

(Quatro excedentesr
Classe E
I. Alfredo Pacheco dos Santos.

2.
3.
4.
!5.
6.

Francisco. Caldeira de Assis.
Felipe Marcos da Silva Endson.
Laurindo Ribeiro.
Pedro Pacheco dos Santos.
Sebastião Augusto de Farias.
Classe D

7. Alcides Francicso de Paula.
8. Ary Gomes da Silva.
9. Canuto de Castro.
iQ. Glaciano Antonio.
11. Manoel Antonio Pereira.
12. Manoel Domingues da Silva.
18. Reginaldo Henriques Pinheiro.

A~.OS

353

DO PODER EXECUTIVO

2) FISGALIZA\)ÃO DE PORT'OS E GOMISSõlD3 DE ESTUDOS
E OBRAS
DATILÓGRAFO·

(Um excedente)

Casse G
1. Esther da Costa Lima.
2. Gentil Domingues da Silva.
3. João Francisco Paes Barreto.
4. Maria José Ghristoph.
5. Paulo Julio de Gouvêa.
6. Pautila Celina Xavier Carneiro de Albuquerque.
Classe F'
7. Alcina Pecegueiro do Amaral.
8. Antonio Bento de Paiva.
9. Davi á Gevaerd.

10. Edmilson Esteveo.
11. Eduardo d"e Moraes Filho

12. Emilia Veiga Ferreira.
13. Francisco de Castro.
14. Georgina Weyne.
15. Joaquim Delfino da Motta Junior.
16. João Guerra de Castro Lima.
17. João Pereira Nunes.
18. Prothenor Nunes Pires.
DESENHISTA

Classe J
t. Gastão Aranha.

2. Roberto de Vicenzi.

Classe I
3. José Nogueira Lima.
4. Manoel Arnuindo Xavier Carneiro de Albuquerque.
ENGENHEIRO -

(DNPN-DNOS)

Classe N
1. Claudio da Costa Ribeiro.

2. Francisco Benjamin Gallotti.

3. Francisco Vieira Boulitreatt.
4. Luiz T-eixeira de Carvalho.
5. Manoel Antonio de Moraes Regú.
Classe M
6. Alvim Schimmelpfeng.
7. Annibal de Araujo Lima.
8. Avidio Mello.
9. Edgard de Souza Chermont.
Co!. de Leis - Vol. !I

23
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Franklin de Oliveira Ribeiro.
José Gomes Parente.
José Gonçalves de Carvalho Mello.
Mario Maci-el Vieira Neves.
Benjanun Telles da Rocha Faria.
Ubaldo Gomes de Mattos.
Classe L

Accio Palmeira Lopes.
Carlos Fragoso de Lima Campos.
Eduardo de Magalhães Gama.
Eugenio Camvagnac da Silveira.
Francisco Mangabeira Albernaz.
Joao Augusto de Albuquerque Maranhão Filh6,
Joâo Schaun.
Mario da Silva Parijós.
Paulo de Carvalho Fontes.
Sebastião Hugo de Souza.
Z6. Thiers de Lemos Flemmg.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ClMse R

27. Antonio Belisario Tavora.

28.
29.
30.
31.
32.

a::s.

a4.
35.
~6.

tJ7 .-

38.
~9.

40.
41.
42.
43:
H.

45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
f\R

Camillo de Castro Leite Filho.
Halley Nazareth de Souza.
Humberto Berutti Auguoto Moreira.
José Raphael de Azeredo.
José Sobral da Silva Moraes.
LU1Z J'osé Martins Rúmeu.
Ney Rebello Tourinho.
Pedro Caminha de Sá Leitão.
Sylvio Lopes do Couto.
- Cl.asse J.
Ac:dsio Fulvio de Miranda Corrêa.
Affonso Henrique Furtado Portugal
Arinos Milton Pinto Kampffe.
Joaquim Pyrrho de Andrade.
José Eyclides Caracas.
Lõurival de. Almeida Castro ..
Paulo ·reltier de Queiroz.
Roberto Sinay Neves.
Rolando Ramos Cost•.
Thucydid"es Rodrigues Lopco.
Classe 1
Agenor Porto Penna de Carvalho.
Benjamin Lobo de Farias.
Edgard Jovita Garcia de Souza.
Francisca ··dos Santos Furtado Nune~ ..
José Antonio Benning.
Leonidas Alves de Oliveira.
Nilo Lavigne de Lemos.
Orlando de Oliveira Goeldncr.
Paulo Pires.
Pedro Viria to Parigot de Souztl.
Raul Ferreira da Silva Santos.
RnhPno;:. PPrP.irrt RP.is:"J rle Andrade.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ESCRITUUÁRlO

Classe G
1. Alexandre de Lima Valente.
2. Alexina de Oliveira Braga.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amaro Wenceslau Lopes de 'Albuquerque.
Amilcar de Carvalho.
Antonio Augusto de Castro Rio:!i.
Antonio José de Athayde.
Arilno Thompson de Carvalho.
Arlindo Leal Cavalcanti.
9. Armando Ramos Mendes.
16. Cyro Fournier Monteiro da Luz.
11. Deusdedith Basilio Alves.
12. Durval Melchiades de Souza Junior.
13. Euthalio Cvro de Cast.ro.
14. Gabriel a de Queiroz Bernardes.
15. Guaraciaba AlveB Ribeiro. _
,
16. Guilherme Rodrigues elos Santo~.
J'7. Hilaebrando Reinert.
18 ..João Agripino do Rugo Barros.
!9. João Mattos de Oliveira.
20. João Rodolpho Gomes.
21. Luiz da França José Bezerrh.
22. Manuel Mattos da Cunha.
23. Manuel Pinto Rodrigues Coli ares.
24. Oscar Pio de Campo•.
25. Oswaldo Perriraz de Almeida.
26. Pedro Paulo de Souza.
27. Ramiro dos Santos Rêgo.
~a. Raymundo Simplicio Fernandel!l.

Clasu F
29.
30.
31.
32.
33.
34.
B5.
38.
37.
38.
39.
10.
H.
42.
43.
44.
~5.

Antenor Nascimento Filho.
Arnaldo Esteves de Araujo.
Assis Pereira da Silva.
Clovis Nogueira Ramos. .
Epaminondas José dos Santos.
Eugenio Saraiva de Andrade._
Guiovaldo Monteiro de Almeida.
Gustavo Pereira de Souzâ.
João Soares do Nascimento.
J o• é Conrado Maltfeld.
Leonel Almeida Rocha.
Lourival Alves dos Reis.
Manoel Machado Paranho~.
Manoel da Silva Godoy.
Margarida Torres.
Renato Thomaz do Nasciment,~.
René Pierre Feraudy.

Classe E
46. Edvaldo Silva.
47. Maria da Gloria Siqueira de Araujo.
48. Paulo Alves Ribeiro.
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A'I'OS DO PODER EXECU'I'IVO
o:riCIAL ADMINiS1TtATIVO

Classe J
1. Jorge 'l,eixeira de Gouvéa.
~.

Lulz de Azevedo Cunha.
Classe l

3.
4.
õ.
6.
7.
~.

Aldemar Cavalcanti de Albuquerque.
Alvaro Marques Lisbôa.
Antonio Leitão.
Astrogildo de Paiv a Mavignier.
Benjamin de Moraes Velloso.
Di ogenes Gomes da Fonseca.
.

9. Emrrianuel Ozorio Pereira Vianna.
10. Francisco de Assis Leite.
11. João Bernardino de Freitas,

12. João Verçosa.
13. Jonas de Miranda.
14. José Gomes Vieira Campello.
15. José Marques de Amorim Garcia.

16. Mário Silva.
Clt:.çse H
17.
!8.
19.
20.
21.
22.

Adernar Peixoto de Azevedo.
Alfredo Alencar.
Aloysio Henrique Marl.inelli.
Alvaro da Costa Pinheiro.
Antonio de Carvalho Dias.
Arnaldo de Paula Lima.

23-. Coriolano Soares dos Santos.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

David Albuquerque Maia.
Frailcisco Benjamin Pii'angy dfl Aragão.
José Ernesto da Silva.
José dos Reis.
Mercedes Dias Vieh·~.
Oscar Secco Campello.
Stella Christ Torres.
Tulio Augusto Fernandes de Oliveira,
Vicente de Souza.
PRÁTICO DE ENGENHARIA (DNPN-DAC-DNOS)

(Três

exced~ntes)

Classe FI
L Alberto Mmtpalheta da Silva.
2. Ananias Fernanda:; d-e Carvalho.

3. Antonio Mllndes Antas.
4. Armando Clementlno de Moraes Galvãu.

5.
6.
7.
8.
9.
!0.

Astrogild'o Segundo.
Augusto Domingos Monteiro.
Augusto Fausto de Souza .Juniot.
Ev.erardo Pimenta de Figueiredo.
Francisco Daltro de Britto.
Gaston Hasslocher Mazeron.

ATOS DO J?ODER EXECUTIVO

11. João J(Jsé de Assumpção c Souza.
1? João de Medeiros Vargens.
13. Luiz Costa.
Clc<f!se G
14. Antenor Leite de MenezP.!sH•• Antonw Pires.
16. Argêo Alves Dias Gomes ..
1'i. Ary Mascarenhas Pa8sos.
18. Asccndino Pessôa Maciel.
19. Calístrato Muller Salles.
20. Clodoveu Madureira.
21. Eurico llibeiro de Freitas.
22. Jeronymo Augusto Curado Fleury.
23. João Pires Argollo.
24. José Gome:;: da Fonseca.
25. José Luis Fialho.
26. José Marques da Silva.
27. Jupiter José de Paiva.
28 Juvenal da Silva Lima Jorge.
29. Luiz de Oliveira.
30. Obed Rodrigues da Silv~.
31. Octacilio Barbosa de Paiva.
32. Oswaldo Coelho Duarte.
33. Paulo Ribeiro Machado.
34. Quintiliano José de Andrada.
Classe F
35. Antonio Selva.
36. Americo Esteves da Rocha.
37. Durval Campos
38. Edgard Lustosa da Silva.
39. Justiniano Luiz Pereira da Silva.
o.

o

SERVENTE

(3 excedentes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

o

13.
14.
15.
16.

Classe E
Alvaro de Souza Marques.
Aniceto José Esteves.
Ascendi no Nascimento.
Geraldino Gonçalves da Luz.
João Evangelista Soares.
João da, Penha Andrade.
João Teles de Aquino.
Joaquim Gabriel do Nascimento.
José Bolivar de Oliveira.
Marinho Miranda.
Pedro Francisco Ribeiro.
Sebastião Corrêa da Rocha
Classe D
Armando Rodrigues Ribeiro.
Cezar Piassarollo Filho.
Francisco Rodrigues.
Manoel Febronio de Oliveira.
o
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ATOS DO PODER EXECU'flVO

i7. Oswaldo Roque da Silva.
18. Raymundo Nonato de Salles.
19. Thermicio Lins de Albuquerque
20. Tito José Peixoto.
Classe B
21. Amaro Casserniro de Lima:

XI -

INSPETORIA FEDERAL DE OBRAS CONTRA AS SECA8
ALMOXARIFE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Classe I
Antonio Arthur de Barros Cavalcanti.
Daniel Pereira de Carvalho.
Francisco Xavier Martins Curve Ho.
Classe G
Alredo Gomes Guimarães.
Antonio Peixoto do Amaral.
Armando Froment.
Carlos Studart Gurgel.
Edson Gomes Guimarães.
Thomaz de Cantuaria Barreto.
CHEFE DE DISTRITO

Padrão N
1. Francisco de Paula Pereira de Miranda.

2. Leonardo de Siqueira. Barbosa Arcoverde.
CHEFE DO SERVIÇO DO PESSOAL

(Função gratificada)
OFICIAL ADMINlSTRA'riVO

Clíasse 1
1 . Eurico Americano de Carvalho.
CONTABILISTA

Classe K
1 . Fernando Cruz de Carvalho.
DATILÓGRAFO

1.
2.
3.
4.
~.

Classe F
Achilles Oberlander.
Domingos Botinelly do Amaral.
Hita Schneeweiss Baptista.
Hi! da Chaves de Gusmão.
Classe D
Elizabeth Maria Jourdan Barroso Ruiz.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO
DESENHISTA·

Classe I

1. Walfrido Dias.
Classe H
Edgard Dias de Moura.
Hildebrando Pompeu de Souza Brasil Filho.
Jayme Barcellos de Castro.
João Evangelista Alves de Mello.
Luci o Corrêa e Ca~.tro ..
Osorio Palmella Bastos d'Oliveira.
Classe G
8. João de Almeida Ferber .
9. José Mario te de Lima Rebello.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENGENHEIRO (IFOCS)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Classe N
Domingos Romulo da Silva Campos.
Luiz Augusto da Silva Vieira.
Classe M
Arnaldo Pimenta da Cunha.
Roberto Muller.
Classe L
Abelardo Andréa dos Santos.
José Olympio Barboza.
Classe K
Floro Edmundo Freire.
Francis-co Goncalves de Aguiar.
José Alberto Pinto de Castro.
José D'Avila Lins.
Vinicius Cesar Silva de Berredo.
Virgilio Pinheiro.
Classe J
Egberto Carneiro da Cunha.
Ernesto Perozzi Machado.
Classe I
Ali pio de Castro.
Francisco Thomé da Frota.
Sebastião de Abreu.
Classe H
Alceu Cunha Lopes.
José Anastacio de Souza Aguiar.
Luiz Carrilho do Rego Barros.
Plinio Vieira Perdigão.
Raul Viriato de Freitas.
Vago.
Vago.
Vago.

359

360

26.
27.
28.
29.
30.

ATOS UO PODER EXECUTIVO

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
ESCRI'fURÁRIO

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
. 13.
H.
15.
16.
17.

Classe G
Annita Verçosa Le Boutellier.
Arnaldo Nunes de Oliveira Barbosa Junior.
Euctoxio de Salles Borges.
·
Classe F
Acrisio Adamastor Alves de Araujo.
Horacio Pompeu Ribeiro.
Mario José Alves dos Santos. Ronza.
Classe E
Alberto Castro Brito.
Apolonio Bezerra Albuquerque Dinoâ.
Christiano de Souza Guimarães.
Dalila da Silva Veloso.
Domingos Ferreira Leite.
Hebe Corrêa de Almeida .
Leoni de Ramos Caiado.
Maria de Magalhães.Rodrigues.
Mario Annunciato de Magalhães.
Regina da Silva Prado.
Vago.
INSPETOR

Padrão R

1. Luiz Augusto da Silva Vieira.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe K
1 ~ Heraclio Pires de Carvalho.
2. Horminio Monteiro Alvim.
Classe J
3. Paulo Do mingues da Silva.
Classe I
4. Aurelio Flavio Machado França.
5. Edgard Carrilho da Fonseca e Silva.
6. Egydio Salles Abreu.
7. Eurico Americano de Carvalho.
8. Francisco da Graça Caminha.
9. Francisco Diniz Drummonct Junior.
10. Francisco Guimarães· Ferreira.
11. Francisco Xavier de Albuquerque Ramalho.
12. Joaquim de Sousa Ferreira.
13. Joaquim Caminha de Sá Leitão.
14. Joaquim Frutuoso Pereira Guimarães.
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15.
16.
17.
18.
19.

José Luiz de Castro.
Luiz Cesar de Carvalho
Naylor Basto• Villas Bôas.
Nilo Magalhães de Souza Màdins.
Petrarcha Austreges.ilo da Cunha_ Vasconcellos
Classe H

20.
21.
22.
23.
24.
25.
116.
27.
28.
29.
30.

Alfredo Vicente de Souza.
Arthur de Albuquerque.
Eduardo Pinto de Lemos.
Etelvina Santoro Xavier de Souza
Francisco Firmo Cavalcanti de Moura,
Gustavo Senna.
José Joaquim de Souza.
Juvenal Pompeu de Souza Magalhães.
Juventina de Araujo.
Rubens Pereira.
Victor de Andrade Camisão.
o

PAGADC'I\

Classe I
1o Carlos. Cordeiro da Rocha.

2. José Maria Nogueira.
3. Olavo Guimarães Wanderley.
SECRETÃHIO

(Extinto)
Pad1·ão L

1 . Claudemiro Julio de Andrade Figueira.
SERVENTE

Classe E

1 . Alvaro de Faria.
2. Victor Bastos.
Classe D

3.
4.
5.
6.

Abel José Gonçalves.
Affonso da Silveira Duarte
Octavio do Espírito Santo.
Severino José Barbosa.

o

Classe C

7.
8.
9.
10.

João Baptista França.
Manoel do Nascimento França.
Pedro Aristide•.
Rubem Gonçalves de Souza.
Classe B

11 . Ernani Miguel da Silva Filho.
12o Francisco José do Nascimento.
13. Nabuchodonosor Casado.
!4. Oswaldo de Souza Lobo.
15 Waldemar Tavares Bezerra.
o

o
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XII -

DEPARTAMENTO

Dii

AERONÁUTICA CIVIL

ALMOXARIFE

Classe R

1 . Roque Foscaldo.
CHEFE DE DIVISÃO

(Extinto)
Padrão N

1. -Trajano Furtado H.eis.
CHEFE DO SERVIÇO DO PESSOAL

(Função gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe I
1. Vago.
CHEFE DE SECÇÃO '10 MATERIAL

(Função gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe K
1. João de Almeida Brandão.
DATILÓGRAFO

Classe G
1. Luiza Pitange da Cunha.

2. Magdalena Dulce Smith de Vasconcellos.
3. Maria Luiza Bettamio Guimarães Borges Fortes.
4. Zulmira Nepomuceno de Carvalho.
Classe F
5. Maria Labandera.
DESENHISTA '

Classe J

1. Alvaro Gonçalves.
Classe 1
2. Renato Guimarães Palmeira.
DIRETOR

Padrão R

1. Samuel Ribeiro Gomes Pereira

~tenente-coronel)

.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
:gNCARREGADO DE CONTABILIDADE

(Função gratificada)
ESCRITURARia

Classe F
1. Guilhermé da Cunha Bastos.
ENCARREGADO DO EXPEDIENTE

(Função gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe I

1. Uarlos Ferr8ira Campos.
ENGENHEIRO (DAC)

Classe N

1. Adroaldo Tourinho Junqueira Ayr·es.
2. Cesar Silv-eira Grillo.
Classe M
3. Eloy Pontes Teixe-ira .
4. Paulo Ozorio Jordão de Britu.
5. Roberto Lazaro da Costa Pimeutei..
Classe L
6. Albcrtu de Mello Flore.;.
7. José da Costa Guerra.
8. Luiz Gantanhede do Carvalho Almeida Filhu.
Cla.se I(
S:.l. F-ernando Alberto Gama Rodrigues.
10 . .José Grysantho Seabra Fagundes.
11 . Mario Eloy da Gosta.
12. Rufino Augusto Buarque de Almeida.
Classe J
13. George Frederico Stoky Junior·.
14. Jasmelino Jardim Gomes Braga.
15·. Jorge Moniz.
16. José Marcello Pereira da Cunhtt.
17. Octavio Augusto de Faria· Souto.
ESCRITURÁRIO

(Um excedente)
Classe G
1. Divd Pinto Ferreira de Magalhães.

2. Francisco Pierre Carneiro.
S. José Joaquim Fonseca.
4. José Raymundo Macedo Pereira.
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Classe F'
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Antonio da Cunha Salgado.
Bianor Lafayette Bezerra.
Edgard Machado.
Franpisco Barros e Silvu.
Guilherme da Cunha Bastos.
Jandyra de Barros Espipola.
João Maria Cavalcanti de Albuquerque.
Lourival Menezes Bomfim.
LouriVal Ribeiro de Andrade.
Marina Pinto Ferreira de Magalhã~~.

Classe B
15. Maria da Conr-eição Machado de Castrt..
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe TJ

1. Otoni Soares de Frcita&.
Classe K
2. João de Almeida Brandfio.
3. Moacyr Sampaio.
4. Newton Ferreira Campos.
Classe J

5. Jeronymo Herculano de Calazans Rodrigue~.
6. Luiz de Sá e Albuquerque.
'7. Nilo Dornellas Camara.
Classe
8 Alcina Nogueira da Gama.
9. Antonio Paulo Moura.
f O. Armando de Albuquerqu-e Santoo.
1:1 • Carlos Ferreira Campos.
12. Eurico Pacobahyba.
13. Gil de Figueiredo.
14. Luiz Carlos da Fonseca Junior.
Classe 8
1~. Antonio Jorge de Mello.
16. Antonio da Silva Parijós.
17. Ebert Vei~gara.
18. Heloisa Carneiro da Cunha Moscobu
19. Miguel Gusmão de Souza Lima.
20. Raymundo Marquüs de li"'&ria~.
PRÁTiCo DE ENGENHARIA

(DAO

Classe H
Amaury Gonçalv-es Rocha.
2. Augusto Carlos de Mello L'Eraist.re.
~. Basilio da Rocha Cabral.
4. Felipe de Vasconcellos
~. Frede.rico Ramos l\1ende~.
1.

-

DNPN

-

DN05)
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6. Grecio Cavalcanti.

7. Jayme Ferreira.
8. João Machado.
~. José de Amorim Garcia Filho.
10. Sebastião de Castro Filho.
CLasse G
11. Antonio da Rocha Ramos.
12. Antonio Elisio Ceoorio Silveira.
13. Antonio Gonçalves Moreira.
14. Edgard Teixeira.
15. Felisberto Dayrell Junior.
16. Guilherme Cardoso de Souza Araujo.
17. Helly Corrêa.
18. Henrique Fruzzoni.
19. José Ubirajara Jorge Mello.
20. Miguel de Almeida.
21. Osmar Barbosa Lima.
Cla:tse
29 Ajuricaba Aprigio de Menezes.
23. Alberto Alves Carneiro Pereira.
24. Fanor Cumplido Junior.
25. Jorge Brando Barbosa.
26. Mario Noronha.
27. Paulo Maria Duprat Serrano.
2~. Raul de Lacerda Abreu.
R.ADIOTELEGRAFISTA

Classe H

t. Heronio de Castro.
SECR»r•.(aio

1 . Fernando Ribeiro Gomes Pereira.
(Função gratificada'
ESRVENTE

1•

t.

3-·.
4.
!J.

g.
?.
8.
9.

10.
11.

Classe E
.Elyseu Ignacio da Silva.
Heitor Candido de Azevedc,
Hilârio Domingos Alves.
Oscar José dos Santos.
Victor Cor.rêa de Freitas.
Classe D
Alberto G'onçalves Faria.
~enigno Pereira Villas Bóas.
Ca.ssiano de Souza.
Classe B
Cesar Lucia da Cruz.
Eugenio Luiz Daniel Liparoti.
Eugenio dos Santos.
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12. Jorge Cardoso.
13. Mario Pereira Gomes de Oliveira.
14. Vago.
XIII -

INSPETORIA GiERAL DE ILUMINAÇií.O
CHEFE DE SERVIÇO DO PESSOAL

(Função gratificada)
SECRETÁRIO

Padrão J

1. Trajano Siqueira Pinto da Luz.
DATILÓGRAFO,

Cla.sse G
!. Helio Mattos Moreira.
2. Margarida Maria Ribeiro da Silva.
3. Regina Rache! Tannenbaunn.
DESENHISTA

Cla.sse H
t. Luiz Gomes da Paixão.
ENGENHEIRO {IGI)

Cla.sse L
!. Adalberto Gomes de Carvalho.

Classe K
2. Antonio Fragelli.
3. Manoel Hitto Pereira Soares.
Classe J
4. 1saias Frota Cavalcanti.
5. Carlos De L amare.
6. Vago.
INSPETOR

Padrão N
1. Francisco de Sá L-essa.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Clr:csse J
!. José Maria d"e Santa Rosa.
2. José Maria do Valle Ramalho.

Classe I
3. Isnard Gomes Jardim.
4. Jocelyn Leal Ferreira.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Ctasse H
5. Silvino Luiz r! e Oliveira.
PI\ÁTICO DB ENGENHARIA {IGI)

(Cinco excedentes)

Classe I
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto.
Enock Pereira da Silva.
Euzebio Castellar Prates.
João Brazilio Ferreira da Silva.
João Frederico Lens Niederauer.
José Alves Netto.
Julio Medeiros.
Marianno Augu•to de Medeiros.
Octavio Navarro de Andrade.
i a. Raul Goulart.
11 . Themar Amaral Rossas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cla"e H
Antonio Ferreira da Silva.
Ar:y de Souza Rangel.
Emyr Vida! de Campos Mello.
Evaldo Pinheiro.
Francisco Pires Ferreir&.
José Segreto.
Oswalâo Paixão.
Sebastião José Ribeiro.
Classe G

20. Alberto Escarlate.
21. Aldo de Oliveira Torres.
22. Erico Joaquim São Paulo.
2~. Jo~o da Silva Rabello.
24. J<Jsé da Silva Ramalho.
25. Manoel Dias Rodrigues Filho.
26. Manoel Marinho de Almeida.
27. Nazareno de Menezes.
28. Nilo de Souza Rangei.
29. Silviano Homem de Carvalho.
SECRETÁRIO

(Extinto)
Padrão J
I . Trajano Siqueira Pinto da Luz.
SERVENTE

Classe E
1. Uly«Ses Vianna dos Santos.
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Classe G
2. Age no r Canuto.
3. Antonio Carlos Moreira.
4. Dario Pereira Lopes.
XIV -DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
ALMOXARIPE

Classe I
L Emilio de Mesquita Vasconcellos.
Classe R
2. João Eberhard Klapperich.
Classe G
3. Charles Rudge Hampshire.
Classe F

4. Antonio Antonelli de Arruda Furtado.
5. Emanuel de França Torres.
6. LuC.ilo Menezes.

CHEFE DO SERVIÇO DO PESSOAL
(Função gratificaáa)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe 1
1. Alberto Gomes de Miranda e Silva.
DATILÓGRAFO

Classe E
i. Anton'io de Souza Rosas.

2. Nair Barros Macedo.
3.
4.
5.
6.
7.

Classe D
Ari Lanzini Pelizer.
Clementina Garofalo.
Osm"" de Guedes Vaz.
Salvador Luiz Gomes de Miranda e Silva.
Thereza Virgem do Rêgo Barros.
DESENHISTA

Classe 1
1. Antonio Accioly.
2. Carlos Valle Palhano de Jesus.
3. Luiz \Vanderley da Silva Santiago.
Classe R
4. Lafayette Barreto Pinto.

ATO~
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Classe G

5. Luiz Coelho de Britto.
6. Milton Moutinho Neiva.
DIRETOR

Pr.drão· R

!. Yeddo Fiuza.
ENGENHEIRO (IFE -.DNER)

Classe N
1. Angelo Nicolau Maria Crosato.
2. Philuvio de Cerque ira Rodrigues.

3. UI piano de Barros.
Classe M
4. Humberto Paranhos Pederneiras.
5. Tertuliano Antônio da Fonseca Lessa.
Classe L
6. Alfredo de Castilhos.
7. Antonio Furtado da Silva.
8. Gentil Tristão Norberto.
9. Ger'cino Ferreira.
1Ü. Jacirítho Xavier Martins Junior.
11. J oacy Nunes de Almeida.
12. João Carlos Balthazar de Bem.
13. José Pedro Escobar.
14. Paulo Gomes Braga.
15. Roberto Ribeiro Meira.
Classe K
16. Adhemar Benevolo.
17. Armando de Godoy Filho.
18. Camerino Fi alho.
19. Cicero de Andrade Magalhães Gomes.
20. Deolindo Ferreira Lima.
21. Gerd Stoltenberg.
22. Vasco de Azevedo Filho.
Classe J
23. Cezar Setembrino de Carvalho.
24. Galileu Antenor de Araujo.
25. Gentil Waldemar Guimarães Norberto.
26. Hormindo José Marques.
27. Humberto Gordilho Freire de Carvalho.
28. Ignacio Marques Dias.
29. João Maggioli Dantas.
30. Jorge Pinto de Carvalho.
31. Luiz Felipe Camargo de Almeida-.
32. · Newton Coimbra Bittencourt Cotrim.
33. Newton Dias Ribeiro.
34. Olympio Fonseca de Araujo
Co!. de Leis - Vol. II
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35. Paulo de Araujo AI vim.
36. Rubem Rodrigues .da Cruz Ribeiro.

37. Waldemar Duarte de Barros.
38. -Waldemiro Montenegro de Oliveira.
ENGENHEIRO-CHEFE

(Extinto)
Padrão P

1 . Yeddo Fiuza.
ENGENHEIRO-MECÂNICO-ELETRICISTA

Classe L
1. Oswaldo Figueira Soaret.:: Alvim.
ESCRITURÁRIO

Classe G
1 . Daniel Corrêa da Silva.
2.
3.
4.
5.
6.

Henrique de Abreu Maia.
Mario Martins Lage.

Raymundo Emygdio de Castro.
Salomão de Sá e Benevides.
Yara Bird.

Classe P
7. Jarbas Brasiliano da Costa.
8. Nelson Pereira de Castro.
9. Sebastião José Marques.
Classe ]!;
10. Adelmo Saldanha de Medeiros.
11. América Pirondi.
12. Eloah Cunha LopeL
13. Lygia Miranda.
14.. Oswaldo Barbosa Corrêá.
ESCRITURÁRIO

(Serviço Regional)
Cla•se E
1. Jorge Rodrigues Vasconcelos.
2. José Loretti Werneck.
3. Manoel Baptista de Abreu.
Classe D
4. Antonio Corrêa.
5. Arnaldo Barroso de Mello.
6. Bernardo Xavier da Silva.
7. Eraldo Americo de Urzedo Rocha,

8. Ethon Saroglia Rocha.
9. Jeronyrno Alves . .

IO. José de Oliveira Rolim.
11. Octavio da Silveira.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
:18.
19.
20.
21.

Classe C
Almir Pereira.
Antonio Augusto de Almeida Junior.
Ayassar- Danta~ Carmo.
Dilson Melgaço Filgueiras.
João Canuto Feitosa.
Manoel- Alves -Nogueira.
Maria Carmina de Carvalho.
Paulo da Azevedo Maya.
Vago.
Vago.
OFICIAL ADMINIS1'RA'riVO

Classe K

1. Paulo Camoulet.
Clas.•e J
2. Alberto Lecomte Perriraz.
3. Henrique Moreira Venturá.
4. Oswaldo Simões Corrêa.
5. Paulo Goulart.
Classe I
6. Alberto Gomes de Miranda e Silva.
7. Eurico Cantalice de Freitas.
8. Yara Pirondi.
Classe H
9. ·Antonio José Pinto.
1O. Crisanto Sebastião de Faria.
H. Eglantine Soares- Tanner de Abreu.
12. Francisco Schettino.
13. Judith Canongia Barbosa.
14. Luiz. Alves da Costa.
15. Luiz Carneiro de Mendonça.
16. Maria Amelia da Silva Guimarães.
17 .' l\iaria Rodrigue~.
18. Paulo Luiz de Miranda e Silva.
19. Pedro Paulo de Moraes Rego.
20. Vago.
PAGADOR

Padrão I
1. Boaventura lVIendonça d'Avila.
PRÁTICO DE ENGENHARIA

Classe li
1 . Edgard Guimarães Coelho.
2. Natal e Giuseppe Crosa to.
Classe G
3. Ernesto Manna.
4. José Eustáchio de Miranda.
5. José Flavio de Almeida Sampaio.

(DNER)
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6.
7.
8.
9.
10.
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Joseph Alberto Burkhardt.
Moacyr Moreira de Andrade.
Odenar de_ Carvalho Almeida.
Renato Lopes Leitão.
Vago.
SEORETÁRIC.

(Função gratificada)
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Classe l
1. Yara Pirondi.
SERVENTE

1.
2.
3.
4.
5.
ô.

7.
8.
9.
10.

Classe E
Elias Ferreira da Silva.
Jorge Mariano dos Santos.
Miguel Crozet.
Pedro Vital Bezerra de Menezes.
Classe D
Antonio Mourão.
Boaventura de Araujo Góis.
C!audionor Camello.
Pedro Antonio Rodrigues.
Classe B
Adriano Pereira da Mata.
Antonio Angelo.

XV -

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
CHEFE DE DIVISÃO

(Função gratificada)
ENGENHEIRO

Classe L
1. Laerte Rangel Erigido.
ENGENHEIRO

Classe J
2. Luiz Paulo do Amaral Pinto.
CHEFE DE DISTRITO

(Função gratificada)
ENGENHEIRO

Classe K
1. Camillo de Menezes.

ATOS: DO PODER EXECUTIVO
ENGENHEIRO

Classe J
2. José de Oliveira Coelho Possas
3. Lauro Athayde de Freitas.
4. Luiz Lima da Veiga.
CHEFE DE PORTARIA

(Funç~o gratificada)
SERVENTE

Classe C

1. Manoei Martins Roubaud.
CHEFE DE SECÇÃO DO MATERIAL

(Função gratificada)
1, Vago.
CHEFE DE SECÇÃO -}0 PESSOAL

(Função gratificada)
OFICIAL ADJo..·IINIS'fRATIVO

Classe J

1. Orlando Pereira Cardoso.
DATILÓGRAFO

Classe F
Agostinho Marques.
Ary de Sá Menezes.
Claudio Carmo da Silva.
Durval José Martins de Araujo.
Classe E
5. Julio Guedes Netto.

1.
2.
3.
4.

D-ESENHISTA

Classe I
1. Gualberto Veiga.

Classe H

2. Carlos Fis.cher Beck.
Classe G
3. Julio Cezar Barbosa Penna Filho.
4. Rayrnundo Dor ia Soares.
DIRETOR

Padrão R
1. Hildebrando de Araujo Góes.
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ENGENHEIRO (DNPN -

DNOS)

·Classe N
i. Hildebrando de Araujo Góes.

Classe N
2. Francisco Saturnino Braga.
Classe L

3. Laerte Rangel Erigido.
Classe K

4. Bento Santos de Almeida.
5. Camillo de Menezes.
6. Manoel Pacheco de Carvalho.
Classe I

7.
8.
9.
10.
1 i.
12.
13.

John Charles Long Junior.
Jo•é de Oliveira Coelho Possas.
Lauro Athayde de Freitas,
Luiz Lima da Veiga.
Luiz Paulo do Amaral Pinto.
Pericles Fabricio cte Barros.
Raymundo Claudio Corrêa Leitão.
Classe I

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21'.
22.
23-.
24.
25.

Alcides Ballariny.
Antonio Dias Martins Junior.
Antonio Marques de Brito Amorim.
Atil a de Abreu Travassos.
Luiz Feelipe Huet de Oliveira Sampaio.
Luiz Marinho de Albuquerque Andrade.
Luiz Palma Lima.
Raimund'o Aires Sumer.
Sidney Campos Hesketh.
Simplicio ·Rubim de Pinho.
Vago.
Vago.
ESCRITURÁRIO

Classe G
1. Antonio Dutra de Araujo.

Classe F

2. Aleenor Melchiades de Souza.
3. Antonio Alve~ Araujo.
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Classe E

4.
5.
6.
7.

Amaury Augusto Paes Leme.
João Guimarãef:.
José Heimequim Dantas.
Luiz de Matos ..
8. Vago.
9. Vago.
OFICIAL ADMINISTRATIVO

classe J

1. Orlando Pereira Cardoso.
Olasse I

2. Renato Alves Ribeiro.
3.
4.
5.
6.

Classe H
Aguinaldo Moreira da Silva Lima.
Firmino Rangel Brigido.
Mario Conrado de Niemeyer.
Mario Raymundo da Silva Filho.
PRÃTICO DE ENGENHARIA. (DNPN-DAG-DNOS)

Classe G
1. Mauro Luiz dos Santos.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
fO.

Classe F
Antonio Coelho de Rezende Netto.
Antonio João da Mo ta.
Cyro Lincoln da Silveira.
Demosthenes Barbosa de Moraes.
Edgard Virgilio Pinon.
Henry Levindo Leonardos.
Izauro Pinto.
Lindolpho Prieto.
Nazir Gonçalves Moreira.
SECRETÁRIO DO DIRETOR

(Fuação gratificada)
1. Vago.
SERVENTE

Classe E
L

lzolino Martins de Araujo.

Classe C
2. Argeo Lopes de Sá.
3. Manoel Martins Roubaud.
Classe B
4. Alcy de Souza.
5. Sebastião Ary de Sá.
6·. Sosthenes Cesar de Mello Sobrinho.
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DECRETO N. 6.945 -

DE

10 DE .MARÇO DE 1941

Aprova proJeto e orçamento para a e::cecw;ão de obras complementarl's
àS de que trata o decreto n. 5.1 i5, de 13 de janeiro de 1940

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe1·e
o art. 74, letra a. da Constituição, decreta:
Artigo único.· Ficam ·aprovádas· d ·projeto e orç,amento ·que com
este baixam, .rubri·cados pelo Diretor de 'Contabilidade da .Secretaria
de Estado da Viacâo e Obras Púbticas. pata a execução de obras complementares à conStrução do posto de desinfecção de vagões de animais
em Visconde de Itabnraí, de "The Leopoldina IRailway .Com·pany, Limited". de que trata o decreto n. 5.115, de 13 de' .ianeiro de 1940.
Parágrafo único. As d·espesas ·que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na impqrtância total de réis
83:581$620 (oitenta e três contos quinhentos e oUenta e um mil seiscentos ,e vinte r-éis), depois de apuradas em regular tomada de .contas,
correrão por conta do produto da taxa adicional de 10 %~ sobre as
tarifas em vigor na referida estrada.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1941, 120.0 da
a3.o da República.

Independê~cia

e

GETULIO VARGAS •

./oão de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 946 -DE 10 DE MARÇO DE -194-1

Aprova pt•ojeto e orçamentiJ para reforço e pintura de 4 supers.truturas metálicas de 50m,SO de centro a· centro dos apoios, nos
Kms. 135 -1- 404, -195
651, 204 -[- 509 e 246 -1- 380, da
linha de Cacequí a Rio Grande, da Rede de Viaç,4o Fé1•rea
Federal do Rio Grande do Sul.

+

Não foi publicado ainda no
pagamento.

DECRETO N. 6.947 -

DE

"Diário Oficial" por falta

de

10 DE MARÇO DE 1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição,
Resolve declarar extinto, por ·se achar vago, o cargo excedente
de Auditor de 2.• entrância da Justioa Militar, padrão P. do Quadro
Permanente, do Ministério da Guerra, aproveitando-Se o saldo apurado, dentro da verba global dq resrpectiv.o orçamento, para o preenchimento do cargo vago de Auditor de f. a. entrância da Justiça
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Militar, padrãO M, do mesmo· Quadr-o e Ministério, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 2. 522, de 23 de agosto de
1940.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 6.948- DE 11 DE MARÇO DE 1941

Autorizo a Companhia Sul Mineira de Eletricidade S. A. a construir
wma linh'a <{_'e trans,missão para .interligação de usinas hidro-·
elétricas
O Presidente da República, usando da atríbuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. 2.069, de 5 de março de 19.40;
·
Considerando que a medida, requerida pela Companhia Sul l\'lineira de Eletricidade de acordo com a Companhia Porça e Luz Minas
Sul, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Sul Mineira de Eletricidade, ~sociedade anônima, com sede nés-ta c~pital, .a construir uma
linha· de t:ran&missão, cujas características serão aprovadas velo
Ministro da Agricultura, entre a-s sedes dos municípios de Cachoeiras
(servida pela C<Jmpanhia Sul Mineira de Eletricidade) e de Santa
Rita do Sapucaí ·(servida pela Companhia Força e Luz 'Minas Sul),
ambas no Estado d/l Minas Gerais.
Parágrafo únicO. A linha de transmissão destina-se à- interligação das usinas hidroelétricas "Bueno de Paiva", situada no·
municípi:o de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, e "São Miguel",
no município de Santa Catarina, do mesmo Estado, pertencente::
respectivamente à -Companhia Sul Min-eira de Eletricidade e à Companhia Força e- Luz Minas Sul.
.
Art. 2.o Sob pena da caducidade da presente autorizacão, a in..:.
teressada ohriga-se a:
I - registá-.Ja na Divisão de Águas do Departamento NaCional
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura dentro die trinta
dias a partir da sua publicação;
11 - iniciar e concluir as abras nos prazos que forem determi:n..ados pelo ·Ministro da AgrcuJ.tura, depois da a-provação dos respectivos es•tucfos, ~p.roj-etos e orçamentos.
R~o -d.e ,Janeiro, 11 de março de 1941, 120-0 da Independência e
53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Fernarulo Costa.
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DECRETON. 6.949~DE 12 DE MARÇO DE 1941
Aprova o Regulamento do Gabinete do minist1•o da Gue1·ra

O Pre_sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, l-etra lh da Constituiçã.o, resolv.e aprovar o Regulamento do Gabinete do ministro da Guerra, que com este baixa, assinado pelo general de divis;ão Eurico Gaspar Dutra, ministro da
Guerra.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da Repúblic•.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Regulamento do Gabinete do Ministro da Guerra

TiTULO I
FIM

Art. 1. 0 O ministro de Estado da Guerra é assistido, na execução das funções que exijam sua intervenção pessoal, por um Gabinete consti.tuido de ofir.iais do Exército.
Art. 2.0 São at~ibuições do Gabinete:
1. Auxiliar o ministro no esludo e exame dos assuntos de sua
exclusiva competência e naqueleS que lhe sejam determinados;
2. Receber, estudaT e expedir a cOrrespondência oficial e pes-soal do ministro:
3. Manter a ligação entre os diferentes· orgãos do· Ministério, as-·
sim como as relações entre o Ministério da Guerra e os outros Mini.stérios.
TíTULO II
ORGANIZAÇ.:t\.0

Art. a.o O Gabinete do-ministro comp·reende a Chefia e duas Divisões: Despachos e Auxiliar.
Art. 4.0 A Chefia é exercida por um coronel com o_ curso-- de estado-maior, encarregado da superintendência geral do serviço dO
Gabinete.
§ 1.0 Diretamente subordinados à Chefia ficam, alem das Div-isões:
a) um adjunto - major ou capitão;
b) os ajudantes de ord-ens·- dois capitães ou primeiros tenentes;
c) o conSultor jurídico - cargo em comissão, padrão 'N .
§ 2.o·o adjunto da_ ·chefia tem a seu cargo o serviçO secreto, confidencial ·e :resm·vado, e é encarregado da criptografia do Gabinete.
Os ajudantes de ordens atendem às determinações e oi·dens do Ministro.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

379

Art. 5.0 A Divisão de Despachos é incumbida de estudar a documentação de toda a natureza, encaminhada à deci.'3ão do Ministro
'
conforme a distribuição feita pelo Chefe do Gabinete.
Parágrafo único. A Divisão de Despachos compete igualmente enc~rregar-se da redação e expedição da correspondência oficial do Mimstro mantendo, para isso, um serviço próprio, destinado a:
a) receber toda a correspondência dirigida ao Gabinete e entre.;.
gá-la ao Chefe;
b) protocolar, com a maior clareza, todos os documentos ')stensivos que transitarem _pelo Gabinete, anotando os destinos, bem como
os despachos, avisos, decrf'tos,· etc., a que tenham dado lugar·
c) redigir as mensagens, os decretos, avisos, notas, etc.,' que se
tornem necessários para c.umprimento de proposições, despachos e
execução de ordens do Ministro;
d) expedir, devidamente numerada, a corre.spondência do Ministro;
e) remeter à Furtaria Geral toda correspon.dência do Gabinete,
para ser enviada a destino;
f) arquivar os documentos que devam ficar no Gabinete (no máximo durante um mês para atender a qualquer pedido ou verifica~~ão);
g) manter 3:tualizada a Biblioteca do Gabinete, destinada a faci-·
litar o conhecimento de qualquer assunto referente à legislação militar ou c i vil.
Art. 6.0 A Divisão de Despachos é composta de:a) 13 adjuntos do Gabinete, oficiais do Exército Ativo, doa quais
2 intende.ntes, cujas missões no estudo dos assuntos a cargo da Divisão, são fixadas a critério do Chefe do Gabinete;
b) elementos auxiliares, fuhcionários civís, que. sob a direção
do adjunto mai~ graduado ou mais antigo do Gabinete, exeoutam os
encargos da Divisão determinados no parágrafo único do artigo 5.0.
São grupados erri:
- auxiliares dos adjuntos;
- secção de recebimento, protocolo e distribuição da correspondência;
- secção de redação, expedição, arquivo e biblioteca.
Art. 7.° Faz parte do Gabinete a Secretaria do Conselho SuperiiJr
de Economias da Guerra, diretamente dependente do MinjstrO. Será
o secretário um dos oficiais intendentes pertencentes à Divisão de
Despachos.
Art. 8.0 A Divisão Auxiliar reune, sob a direção de um só oficial,
todos os serviços auxiliares indispensaveis ao funcionamento do Gabinete, com exceção do serviço de transportes.
Parágrafo único. Compreende:
a) Chefia um capitão ou 1.0 tenente Intendente do Exército,
que exerce tambem as funções de tesoureiro 8 almoxarife do Ga ..
binete;
b) Serviço de Ordens - a c.ar.go de um contingente fixado pelos
quadros de efetivos;
·
c) Serviço· de Transmissões, fixado anualmente;
d) Serviço de Asseio e CQnservação, constituido dos _serventes que
forem necessários, sob a direção de um contínuo ou, quando houver,
de um servente oara isso designado.
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Art. 9.0 O Gabinete dispõe de pessoal civil cto· quadrO' de funcio . .
nários e extranumerários, como elementos auxiliares, propriamente
de execução, cujo número será fii3.do conforme a necessidade do
serviço.
Art. 10. O s-erviço de transportes· do .Gabinete é dirigido por um
2. 0 tenente da .r-eserva convocado, que dispõe, para esse fim, de pesso.al
e material designados pelo Chefe do Gabinete, conforme as nece'5sidades.
TíTULO lii
ATRIBUIÇÕES

I -

Do pessoal

Art. 11. Ao Chefe do Gabinete compete:
a) dirigir o pessoal militar e civil;
b) coordenar todos os tr-abalhos do Gabinete, dirigindo as Dl-

visões, de modo que fique assegurada a transmissão das ordens e
instruções expedidas pe1o Ministro;
c) compl-etar, se necessário, os documentos dependentes· de soluç;ão
e levá-los à decisão do Ministro;
d) res'Ponder pelo expediente do Ministério, em caso de ausência
temporária do Ministro;
! ) encami.nhar por ordem - os documentos que dependam li e
informação complementar e assinar, do mesmo modo, os que se r:elacionem com assuntos gerais do serviço diário;
· f) receber e encaminhar ao Ministro as autoridades civis que
desejem tratar de assuntos do Ministério da Guerra, bem como fl'i
militares que venham tratar de assuntos de serViço;
g) com relação ao pessoal militar do Gabinete; exercer _as atri··
buições de comandante de corpo, salvo as funções de carat.er administrativo de que se incumbe a S.G.l\LG.
Parágrafo único. Será substituído nos seus impedimentos ~em
porários pelo tenente coronel mais antigo da Divisão de Despachus.
Art.. 12. Aos adjuntos do Gabinete compete:
, a) estudar convenientemente os documentos que lhes sejam distribuídos;
b) levai' à assinatura, esclarecimento ou decisão do Chefe do
Gabinete os documentOs que lhe cabe reso-lver;
c) promover to<ias as informaçõe.s que se -tornem necessárias:
d) despachar diretamente com o Ministro, nos casos de decisão
final, com .o conhc~imento e assistência do Chefe do Gabinete que
lhes fixará hora e dia.
Art. 13. Ao consultor jurídico compete; como o:r:gão t.éc'nico
incumbido de facilitar as decisões do _Ministro:
a) examinar todos os papéis que ao seu estudo forem submetidos
pelo Ministro, emitindo parecer circunstanciado;
b) fornecer pareceres e informações sobre a legislação em geral,
especia-lmente a militar:
c) examinar as questões de interesse priVado, que se liguem à
administração do Exército;
d) estudar, em fa·ce da legislação aplicada, os projetos de regulamentos, decretos-leis e decretos, antes de serém submetidos à assinatura presidencial, propondo, com justificação, as corrigendas necessárias;
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e) pre.star es-clarecimentos que se_ destinem à .Jus:tiç.a Federal e
Local para a -def~es-a dos direitos e intere-sses -da Uniã·o, em pleitos
forenses. ·
Art. 14. Ao encarregado do Asseio e Conservação incumbe:
a) distribuir o serviço ent-re os .serventes, conforme a.s ordens
recebidas;
b) trazer em perfeito estado de conservação e asseio, tudo que estiver sob sua guarda ou for de ·sua cargá, do que organizará uma relação, fi-cando rooponsavel pelos extravios e pela conservação;
c) promover, dirigir e real-izar os trabalhos de limpeza e ass-eio
·de todas as dependências internas ·do Gabinete;
d) providenciar para que sejam abertas e fechadas, nas horas
regulamentares e nas que lhe sejam determinadas, as dependências do
Gabinete;
'
e) cumprir e fazer cumprir fielmente as ordens que receber do
Chefe do Gabinete;
·
f) manter a ordem na.s ante-salas do Gabinete, recorrendo, quando
desobedecido, áo Chefe do Gabinete;
g) manter em dia uma relação nominal de todo o pessoal militar
e civil do Gabinete, com indicação de residências, telefones ou outrbs
meios de ligação.
Art. 15. Ao tesoureiro e almoxarife do Gabinete incumbe as
atribuições conferidas pelo Regulamento Interno e dos Serviços Gerais dos Corpos de Tropa e pelo.s Regulamentos especiais relativos
aos oficiais desses Serviços no que forem compativeis com o regime
da repartição. Como chefe da Divisão Auxiliar lhe-compete, tambem,
as atribuições conferidas pelo Regulamento Interno e dos ServiÇos
Gerais do.s Corpos de Tropa ao comandante de uma sub-unidade, no
que for compatível com o regime da repartição.
Art. 1-6. Aos contínuos compete auxiliar o encarregado do asseio
e conservaç.ão. transmitir recados e entregar papéis dentro do Gabinete.
Art. 17. Os serventes são encarregados de todo o serviço de limpeza e asseio, bem como de outros quaisquer que lhe-s sejam determinados, de acordo com a natureza das suas funções.

li -

Da Divisão Auxiliar

Art. 18. A Divisão Auxiliar é regulada pelas determinações que
a seu respeito constem no regimento interno.
TíTULO IV
-DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. O regimento interno, organizado pelo Chefe do Gabiriete,
segundo normas gerais fixadas pe~o Ministro, estabelece instruçõ-es
e ordens minuciosas complementares ....para a execução do serviço_.
Parágrafo único. Esse regimento será modificado em parte ou no
total, sempre que a experiência- ou as circunstânci,as o exigirem.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1941. -Eurico .G. Dutra.
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DECRETO N. 6.950-

DE

12

DE MARÇO DE

1941

Tram{ere do ntunicípio· de Cmnpos para o de. NoV'a lgu·assú, Es 1tado

.dQ Rio de Janeiro, o Posto de Anál:ises de Vinho, do L. C. E. do
. C. N. E. P. A.

O Preside!).te da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo ·n, letra a, da Constituicão, e atendendo às razões de
ordem técnica e ecunómica apontadas pelo Laboratório Central de
Enologia do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas ·ào
Ministério da Agrir-uitura, decreta :
Art. 1,0 Fica transferido do município de Campos para o de
Nova Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, o Posto de Análises de Vmho,
do Laboratório Central cte Enologia do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas AgronômicaS do Ministério da Agricultura.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 d• março de 19H, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.951-

DE

13

DE "ARÇO DE

1941

Autoriza a Empresa de Mineração D'And1·eta cC· Cia. Ltda., a fazer
a lam·a da jazida de calcá1·eo no ·municipio de Pm·naiba, E.stadQ
de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro. de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Empresa de Mineração D' Andreta & Cia.
Ltda., a fazer a lavra de jm.:ida de calcáreo, situada no "Sítio Pindaré",
município de Parnaiba, Estado de São Paulo, terrenos de propriedade
do Santuário do Bom Jesus de Pirapora, numa área de doze hectares
(12 Ha.), delimitada por um retângulo, tendo um de seus \oértices
a quinhentos e setenta metros (570 m.) do quilômetro ·cinquenta e
quatro (54 Km.) e seiscentos metros (600m.) da rodovia São Paulo Pirapora, rumo ·quinz·e graus, trinta .e nove minutos e trint-a segundos
su<loeste (15°39'30" S W). e cujos J,a<Jos adjacentes teem os seguintes
-comprimentos e orientações magnéticas: tr.eZientos metrOs• (3.00 m.), rumo ·quinze graus su<loeste (15° S E) e quatrocentos metros (400 m.)
rumo setenta e cinco graus sudoeste (7'5o S W). ·Esta· autorização é
outorgada na forma ·do 1G6digo de 'Minas, mediante as condições• constantes do parágrafo único do art. 28 e dos. .arts. 32, 33, 34 e su'as alíneas,
alem das seguintes e de outras constantes ·do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
A.rt. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher
aos cofres federais na forma da lei e em duas prestações semestr~is,
venciveis em 30 de junho e 31 de ·dezembro de cada ano, um ·e meio
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por cento (1,5 o/o) do valor da· produção efetiva da mina em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do ·código de Min~s.
Art. 3.0 se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
(jas obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula na forma dos artigos 37 e 38 do Código de
Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concess·ionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da ProduçãQ Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.? A autorização de lavra terá por título este decreto, que
se~·á transcrito no livro..-próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mmeral, após o pagamento do selo de duzentos e quarenta mil réis
(240$0) .

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1941, 12o.o da Independência e
53.0 da i\epública.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.952- DE 13 DE MARÇO DE 1941

Autoriza a Empresa de Mineração D'And·reta & Cia. Ltda. a fazer
a lavra da jazida de calcáreo, no municipio de Sorocaba, Estado
de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriL:ada a Empresa de Mineração D' Andreta & Cia.
Ltda a. fazer a lavra da jazida de calcáreo situada no "Sítio Piraporinha" ou "Lavras Velha~,'', município de Sorocaba, Estado de São
Paulo, terrenos de propriedade dos herdeiros de João Henrique de
Oliveira, numa área de·cento e cinquenta hectares (150 Ha.), delimitada por um retângulo, tendo um de seus Yértices a seiscentos. e
oitenta e sete metros e cinquenta centímetros (687,50 m.), rumo
setenta e cinco graus, trinta minutos sudeste (75°30' SE) do quilômetro vinte e cinco (Km. 25) da rodovia Salto-Sorocaba e cujos lados
adjacentes teem os seguintes comprimentos e orientações: mil e quinhentos metros (1.500 m.), rumo cinquenta e cinco graus sudoeste
( 550 SW) e mil metros (1. 000 · m.) rumo trinta e cinco graus noroeste (35° NW). Esta autorização .é outorgada na forma do· Código
de Minas, mediante as condições constantes do parágrafo únicó do
art. 28 e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e ele
outras,_ constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2..9 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher
aos cofres federa-iS na forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30. de junho e 31. de dezembro de cada ano, um e meio
por cerito (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
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Art. a.o Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada cáduca ou nula na forma dos artigos 37 e 38 do Código de
Minas.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões· .de
solo .e sub-solo para os fins da lavra, na forma do~ artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorizaç.ão ~erá fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na ·forma deste artigo.
Art. 6.o A autorizaç.ão de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de três contos de réis (3 :000$0).
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 13 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 953-

DE

13

DE MARCO DE

1941

Suprtme um (1) cargo da r. las se D da carreira, extintc;.. de Jardineiro
O Presidente da República, resolve suprimir, por se achar vago,

em virtude da promoção de Alfredo Bento Pimentel, um (1) carg0
na classe D da carreira, extinta; de Jardineiro, do QUadro único do

Ministério da Agricultura, conforme dispõem as tabelas anexa!:~ à
lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.954-

DE

13

DE MARÇO DE

1941

Suprime 1 cargo extinto do Quadro !, do Ministério da Educáçõo
e Saude
O Presidente da República, usando çla atribuição que, lhe -é ;)OUferida pelo art. 7 4, letra a da Constituição, resolve suprimir 1 ca:go
extinto, da classe H, da carreira de Patrão, do Quadro I do Miai~
tério da Educação e Saude, que se acha vago em virtude da a;posentadoria de Benedicto Claudio de Oliveira.
.
0
1\io de Janeiro, 13 de março de 1941, 120. da Independência e
53.0 da República.
GEn'ULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 6. 955 -

DE

13

DE MARÇo DE

385
1941

Revoga os decretos que menciona

O Presidente da República, usando da a,tribuição que lhe
fere o art. 7 4, letra a, da Consti t.uicão, decreta:

c~:.l

Artig•J único. Ficam revogados os -decretos ns. 23.092, de 17
de agosto de 1933. 633, de 7 de fevereiro de 1936 e 1. 741, de 2? de
junho de 1937, relativos a obras de melhoramento do porto de 0orumbá, no Estado de Mato Gr.osso.
Rio de Janoiro, 13 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João. de Mendonça Lima.

DECRETO N. G. 956 -

DE

14

DE MARÇO OR

1911

Extingue, por se achar vago, o ca'rgo de Procurador Geral, pad?·ão .Jrl,
do Quadro únicO do Ministério do Trabalho, Indú-stria e ·Comércio

O Presidente da nepública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Consti-tuição:

Resolve declarar extinto, de acordo com o que dispõe a tabela
anexa ao decreto-lei n. 2.874, de 16 de dezembro de 1940, por se

achar vago o cargo de .Procurador Geral, padrão M, do Quadro
único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em virtude da nomeação do re-spectivo titular, Joaquim Leonel de Rezendt!
Alvim, para exercr.r o cargo de Procurador Geral, padrão P, do
mesmo Quadro e Ministério.
Rio de Janeiro, 14 de marco de 1941, 120.0 da Independên.:i.a e
53.o da Repúbhca.
GETULIO VARGAS.

lValdemar Falcão.

DECRETO N. 6. 957 · -

DE

14

DE MARÇO DE

1941

Sup1·ime cargo extinto

O Presidente da Re.pública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74; lel:.ra a, da Constituição>
Resolvo declarar extinto, por ~e ach&r vago, úm (1) cargo da
classe B, da carreira de Administrador, do Quadro Suplementar, do
Ministério da Fazenda, como dete-rmina o decreto-lei n. 1.847, do
Gol. de Leis

~
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7 de dezembro -de 1939. em virtude da vap;ri.
e da relação
nominal publicada no Suplemento do Diário Oficial de 29 de fevereiro de 1940.
Rio de Janeiro, 14 de març,o de 19ld, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
G~TVLIO VAnGAS.

A. de "Souza Costa ..

DECRETO N. 6_.958- DR 14 DE MAH.ÇO DE 1941

Suprime cargo extinto

o Presidente da República. Usàú.'do da atribuição que lhe con ..
fere o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve deciarar extinto. por Se achar' Yago, um ( 1) .cargo d;.\
classe D, da carreira de Administrador, do Quadro Suplerne.ntar,
do Ministério da .Fazenda, ficando ·sem aplicação a dotação corr_espondente, como determina o decrct(}.-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da vaga constante da relação nominal ·publicada no Suplemento do Didrio Of-icial de 29 de fevereiro de 1940.
Rio de Janeiro, 14 de març-o de 19,9.1, 120..0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sou;;a Costa.

DECRE'l'O N. G. 959
~u.prime

~ DE

1 /!

DE MARÇO DE 19~ 1

cargo extinto

O Presidente da Repllbiica, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição:

Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo da
d&sse E, -da carrei·ra de Administrador,·· do Quadro Suplementar, do
Ministério da Fazenda. ficando sem aplicação a dotação correspondente, como ·determina o decreto-lei n. 1.847. de 7 de dezembr.J
de 1939, em virtude da vaga constante da relação nominal publicada ·no Suplemento do Diário Oficial de 29 de fe-vül'eiro de ·19110;
Rio de Ja,neiro, 14. de março de 19ld, 120.0 da Independência e··
53.o da República.
GETULIO VARGi\S.

A. de Souza Costa.

A'l'Q"~.

DÉCHJ~TÓ
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·N" '6. 960 Su1Jri11~e

DE 14 DE M-ARÇO DE

19H

-cm·gos extintos

O P-residente da Hepública, usando da atribUição que lhe· confere o art. 7 4, letra a, da Constituicão:

Resolva declarar extintos, por se acharem vagos, seis (6) cargos
da clasSe C, da carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro
Suplcm8nlar, do Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação a dotn~ão corTespondente, como determina o decreto-lei n. 1.847, de 7
de dezerubro de 1939. em virtude da promoção- de Firmino Otávio de
Sousa Caldas, ArLur de Freil::ts do Amaral, Arnaldo Batista Teixeira,
João Damasceno Estanislau Ferreira, )'rlanuel Alves de Mendonça e
de AnLónio da RochOJ.
ílio de Janoiro, 14 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
:'5:J.c da República.
GETULÍO

VARGAS.

A, de Souza Costa,

DECRETO r\. G.961-

UE 14 DE MARÇO DE 1\:Jl11

Sup1'ime cargo extinto

O Pre.sidente da República. usando da atribuição que lhe cona, da Cónstituição:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo da
class!.::! E, da carreira de Bombeiro Hidráulico, do Qtradro Suplementar. do ·l\Unistério. da Fazenda, -ficando sem aplioacão a dotação correspondente, como determina o deereto-lei n .. 1.847, de 7 de dezembro de 1939, em virtude da vaga constante -da relação nominal pub1icada no Suplemento do Didrio Oficial de 29 de fevereiro de _1940.
Hio de Jnneiro, 14 de maroo de 1941, 120.0 da Independ·êúcia P
fere u artigO 74, letra

53,0 da Hepública.
GETULIO VARGAS .

.4, de Souza Costa,

])ECllE'.fO. N. G. Q62 -

OE 14 DE MARÇO DE 1941

Suprime cargo e::çtirdo

O Pt'CSid_ente da República, usando da atrihuiçã9 que lhe cont't:.re o ar.tigo 74, letra a, da Constituição:
H0solve declarar extinto, pqr Se achm;" vago, um (1) c.argo da
clas~e D, da carreira de Bombeiro Hidráulico, do Quadro Supiementar, do .i\•Iinistério da Fazenda, fi.cando sem aplicaÇão a dotação col'-
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respondente, como determina o decreto-lei n. 1.847, de 7 de de.zein.bro de 1939, em virtude da vaga constante da relação nominal publicada no Suplemento do Didrio Ofwiat de 29 de fevereiro 19~0.
Rio de Janeiro, 14 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V ARGA".

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 963 -

pE

14

DE MARÇO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confe-

re o art. 74, letra a, da Constituição:
nesolve declarar extintos, por se acharem vagos, dois (2) cargo.s

da classe F, da carreira de Protocolista, do Quadro Suplementar, do
Ministério da Fazenda, ficando sem aplicação a doLação correspondente, como determina o decreto-lei _tl. 1.84.i, de 7 de dezembro de
1939, em virtude da promoção de Antônio Cesar Velleroy e de Mário
de Castro Palma.
Rio de Janeiro, 14 de março de 19U, 120.0 da Independência e
53.o cta República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 964 -

DE

14

DE MARÇO DE

1941

Supri-me cargos vagos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 711. letra a, da Constituição:
Resolve suprimir quarenta e sete ( 47) cargos da classé G, da carreira extinta, de Inspetor de linhas telegráficas do Quadro IH Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, -vago:::
em virtude da exoneração de Adelmo Ca·valcanti, Agostinho Isaac dos
Reis, Alfredo de Góes Marques, Aroldo Beiró de Miranda, Ariosto
Goulart Guedes, Benjamin Alves Soares, Celio Vivaldo de Miranda,
Dario Coelho dP. Aquino, Eduardo Ferreira de Queiroz, Galba Augusto
ele Car·valho Serrano, George Linhares Veloso, Henrique de Miranda
Sá Júnior, Honorio José da Silva Filho, Hugo de Souza Gomes, Ismael
Costa, Jacy Campos, Jayme Bruce Bot~lho, Jair• Carneiro, João -=:esar
Bueno, João de Alencastro Guimarãe.s. ·.loão Maria Schleder, João Sinesio da Silva, José da Silva Ah1-es, José Mariano da Cunha, JoBé Sn:.tza
dos Santos, Juvenato Francisco de Souza Lima, Lauro Machado Garcia
Pinto, Manoel Gonoalves Lima, Mario Gonçalves Ferreira Filho, Milton
Moitinho Ne-iva, Nárciso Vieira da ·Silva Junior, Nelson Cardoso de
Almeida, Olto .José Appe!t, Othelo Frederico de Mesquita, Paulo Min-
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dello Carn-eiro Monteiro, Paulo Porto Pires, Pawel Coelho Jardim,
Pindaro Camarinha, Polybio Soares, René Marques Avelar, Sebastião
Silva, Sezefredo da Cruz Piegas, Sylvino' de Figueiredo Ma:ttos, \Valdemar Raimondi, Waldy-r Vila Bela e Silva, Waldomiro- Luiz Surcín
e WilsOn de Sampaw Menezes, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, pa·ra- preenchimento de
cargos· vagos da carreira de Mestre de linha - Parte Permanente do mesmo Quadro e l\lin1stério, conforme dispõem as tabelas anexas
ao decreto-lei n. 2.678, de 7 de outubro de 1940.
Rio de Janeiro, 14 de março de 19H, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 6. 965 -

DE

!4

DE MARÇO DE

!9H

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih e con. fere o art. 74, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir,· por se acharem vagos, os seguinte.s cargos
extintos do Quadro III - Parte Suplementar do Ministério da \r iação
e Obras Públicas, conforme dispõem as tabelas anexas ao decretolei n. 2.678, de 7 de outubro de !940: oito (8) da classe A da carreira extinta de Mecânico Eletricista, em virtude de. exoneração de
Francisco Antônio Ferreira Guimarães, Jair Nascimento, Jarbas de
Oliveira, Joberto Vi-eira Pimeri.ta, Nicanor de 1\Iatos Rodrigut:;>~, Valter
Braga,· João Araujo da Silva e Marino Zaugrando; trinta e dois (32)
da classe A da carreira extinta de Servente, em consequência da
exonei"ação de Armando Pereira Nascimento, Germentino Sebastião
Martins, João ·Luz, Mário. Dal Grande, Newton Capela, Sebastião Rosa
da Silva, Valdemar Pedro Francisco, - Antonino ·Machado, Delfino
Vieira de Aguiar, Luiz Samhruno dos Santos, Alberico PaulO Brandão,
Leonardo Balbino de Gusmão, Gilberto Hebouças Nogueira, Francisco
Apoll'mio Dias, Francisco Kirchmeyer, João Francisco do. Monte .Jú- _
nior Otávio de Alcântara, José Gonçalves Leite, Romeu Liguori, Luiz
Outeiro, Pedro l\Iodesto do Nascimento e Davi Marcelo de Andrade,
e . mais dez (10) vagas constantes da relação nominal; du:.~intos e
vinte e um (221) da classe B da carreira extinta de Carteiro, em
virtude de exoneração .cte Acácia Fernandes, Ado'lfo Socci, Alcides
Frate, Alcindo da Silva, Aldo Cremonini, Alvaro dos San t..Js Lima,
América Fernandes Camacho, Américo Richetti, Antônio Fonseca
Prado, Antônio Kurtz, Aníbal Leite de Camargo, Aparecido Correia
Almeida, Aristides Alves da Silva, Aristides Eugênio Sacconi, A.rí de
Toledo, Austricliano Prata, Benedito Francisco de Godoy, Carlos Eucela, Carlos Camargo Barros, Carlos Fernandes Cantinho Filho, Clovis
de 'Alvarenga, Dareí da RoCha Lima, Gas'tão Saritos Bonilha, Geraldo
Gomes de Moura, Heitor Vieira de Morais, Jair Assunção, João Guedes,
José Messias Lopes, Leibnitz Morais, Mário Alves Capueho, ,_\fário
Leoni, -Mauro Mariusso; Miguel Tumolo, Militão José Schalck, Napoleão Tavares da Silveira, Nelson Batista Mendes, Nelson .:\felo da
Roeha, Oscar Fernandes,- Osvaldo Pena, Os-yaldo Steluto, Paulo Ca~
nobio, Paulo Trindade, :Possidônio Silva Pinheiro, Ren~to l\-faiolino,
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Rubens da Silva, Sarnuel Leme de Campos, Vitória Palólico. Valter
Walicek, Arlindo Ramos de Fr-eitas, Manoel Mor-eira Feijó, Romeu
Pereira, Almiro Coutinho, Plínio Luiz da Silva,- Adornar Pimenta
Brant, Luiz PereB, Valderi1ar· Ferreira Cardoso, Antônio Feli':imino de
Brito, Augusto Aureliano da Costa, José da Costa Plllwa, Nataniel
Alves de Melo, Roosevelt de Vasconcelos Barbalho, Humberto Mallet
e Oriosvaldo Bugija de Sousa Brito; da aposentadoria de Ar!llando
Corrêa Lima e ·Manoel Gomes do Nascimento, da demissão de Artur
.Miranda, Valfrido Brunquell e Pedro Gonçalves Esteve.s. da nomeação
sem efeito de Jofre Viegas .:\1uniz, do' falecimento de ftHincio Jorge
de Oliveira, da exclusão de Armando J-Iachado CornGio e cenlo e
cinquenta (150) vag·as constantes da relação nominal; cento e ·onze
(111) da classe D da carreira extinta de Guarda-fios, eill virtude de
exonerução de Abelardo Navarro de Andrade, Abraão An~t~uio,
Agenor Rondou de Melo, Alcebiades Fonseca, Alfredo lVIouffron,
Alípio Barbosa de Sousa, Amarílio dos Santos, Antenor Batista
Diniz, Antônio Bezerra de Barros, Antônio Carlos Schroeder, Antônio
Gonçalves· de Oliveil·a, Antônio José Francisco, Antônio Mendes Ji'razão, Antônio Olinto ae Siqueira Novais, António Súar·~s da Silva,
Arací Ribeiro Maia, Armando Contreiras, Armando Cunegnndes Baixo,
Artur Bueno, Augusto Bastos de Figueiredo, Augusb: Teixeira de
Carvalho e Silva, Aureliano da Costa Oliveira, Avelino Alves_ da Rosa,
Basílio Graci_liano de I\Ielo, Benedito Malta Feitosa, Carlos Garr.·pos
Martins, Carlos Ferreira B<1.stos, Cícero' da Silva· Pereira Júnior, Claudemiro de ·sousa J.ororais, Didgenes Cunha, Djalma Pereira da Cunha.Durval Coelho de Aquino, DUrval Jos-é dos Santos, Edgard Frederico
von Stebental, Eduardo Ramos Couto Fernandes, Enéas Dantas da
Nobrega, Ernesto de Carvalho Nino, Euclides Cotrim Chaves, Euvaldo
Perilo, Fau~tino Batista dos Santos, Ferl:tando Alfino Merenda, Firmino Cruz, Francis-co Antônio Brandão Neto, Francisco rtubin, Frederico de Alcântara, Galdino Hocha Gomes, Henrique Cunha da Silva,
Ivaní Campos Dias, Ivo d'Alvear Gomes, Januário Valverch~ Bastos,
João Basílio Lopes, João Ferreira da Silva, João de Oliveira Bravo,
João Salgado IHilitão, Joaquim de Almeida ,J1urta, José Benigno Dourado Sobrinho, JOsé Luiz Pereira, José Milton Pitombeira, José -Nava
Neto, José Ribeiro dos Santos, José Simplício da Fonseca, .Tosé de
Sousa Serrão, José Umbelino de Oliveira, .José Vitor I.ando\vski, Leôncio Pereira. Luiz de Castro Dantas, Manoel de Araujo, ·Manoel Armando, Manoel Caldeira de Araujo, Manoel Estrela, .\Janoel da Silveira Sampaio, Mariano Liberato Damasceno, Miguel CoBnw, Moisés
de Araujo, 1-Iozart Forte, Nelson Lopes de -sousa, Otáoílio de Oliveira
Gue-des, Os·ca1' dos Santos, Paulino Costa, Raimundo de OlivPira- Mag-alhães, Sebastião Magalhães Gomes, Temístoclcs Mendei3 de Oliveira,
Vitor Apolóniv, Valdemar de Oliveira _Lorena, \Valmy Tavares ~al
danha da Sliva e ValLer Brasileiro Gondin; da aposent;}·ioria de Aristóteles Gonzaga, Sebastião Hermeto do Nascimento. Sev~~rüw Salomão
Nicodemus, Teotonio Ferreira, Vitorino MedEüeos, Camilo da Silva
.Duro, Felisberto Cürdoso, João Brandão Fleury e Pedro Gomcsi. de
Oliveira; da demissão de Adalberto Coelho da Si'lva; da nomeação- sem
efeito de Basílio Basileu Correia e quatorze (14.) vagos de i·elação
nominal
l1io de Janeiro, em 14 de mai·ço de 1941, 120.o da Indepei1dência
e 53. 0 da Repúbliea.
GETULIO

V AROAS.

João de Mendonça .Lima.
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DECRETO N. 6. 966 -

DE

14

DE MARÇO DE

Suprirne cargos de carreira extinta

1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o .artigo 7 4, letra. a, da constituição:
Resolve declarar extintos quarenta e nove (49) cargos da classe
B, inicial da carreira extinta de Poslalista do Quadro- III - Parte
Suplementar - elo lHinistério da Viação e Obras Públic-as, vagos
em virtude de exoneração de Alice Pessoa, Ana Ferreira, Antônio
Fe-rreira do Sacramento, Benedita. de Paula Morais, Benedita Grellef Seixas, Daria Pascoalina Bozza, Florisa Martins Franco, Inês de
Queiroz, Iná da Conceição Araujo, Isis Cardoso Gala, Jandi·ra Goldschmidt, Jovina Amaral Costa, Lilia Hilda Madurei·ra da Silve-ira,
Luzia Medeiros, Mafalda Casadei, Maria Aparecida Franco do Ama..,.
ral, Maria Nazaró de Carvalho i\Iachado, Raquel Sackenka Coelho
Jardim, Zoraide Meirelles Baracho, Maria Alrnerinda Gonç_alves
Louzada, Noêmia \Vanderley Bezerra Cavalcanti. Alice Novais Freire, Carmen Moreira, Cibele Moscoso de Oliveira,- Leonina Veloso
Viana, Almerinda Pereira ·dos Santos, Juanita Leal, Judite Menezes Rebelo, Letícia Duarte Rocha, Maria Marques Campos, Mariana
Castelo Branco, Odete Duboc da Rocher, Alba de Oliveira Costa,
Adail CampoS Bhering, Vicentina 'I.. Ísboa, Odete Ramos Menezes,
Rita de Oliveira Almeida e mais doze (12) vagas constantes da relação nominal, aproveitando-se o saldo apurado. dentro da verba
global do respectivo or~~amento, para o preenchimento de cargos
vagos da carreira de Postalista do mesmo Quadro - Parte Permane-nte - Co referido Ministério, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei IL 2.678, de- 7 de outubro do 1940.
Rio de Jail.eiro, i4 de inãrço de 194'1, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO V ARO.'\ S.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6 . 967

DE 111 DE MARÇO DE 19/d ·

n·eclara extinto cargo excedente

O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve declarar extinto um (1) cargo exceCeute da classe K.
da carreira de Almoxarife - Parte Permanente - do Quadro III,
do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagci em virtude da exoneração de Armando Carvalho da Silva,- aproveitando-se o :õifl.ldo
apurado, dentro ela verba global. do respectivo orçamento, para o
preenchimento de c·argos vagos na referida carreira, confor·me di~
pôem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 2.678, de 7 de outubro da
1940.

.

Rio dP .TanRiro. 14 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúblir.a.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6. 968 -

DE

H

!941

DE MARCO DE

Dispensa de Exame e Julgament.o, prof!utos veterindrios prepmYulos
em laboratórios oficiais
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o art. 7 4 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 24 do Regu'lamento aprovado pelo decreto número 2.500, c.e i6 de março de i938, passará a vigorar com a seguinte
reda"cão:
''Art. 24. Poderão ser dispensados de exame e julgamento, á
JuizO do Departamento Nacional da Produção Animal, os proautos de
uso veterinário preparados por laboratórios oficiais da União e dos Estados.
·
Parágrafo único. Esses produtos, assim como os preparados
por laboratórios oficiais dos Municípios, fiCarão isentos do pagamento
da taxa a que se refere o parágrafo único do art. 14."
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrárto •
. Rio de Janeiro. 14 de marco de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúbl ím, ..
GETULIO VAI\GAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 969 -

DE

14

DE :MARÇO DK

Declara de utilidade pública a Associação dos
do Estado de São Paulo

1941

Fu~cionários

Públicos

O Presi~ente da República, atendendo ao· que requereu a Asso-.
ciação. dos Funcionários Pú·blicos do Estado de São Paulo, com sede
em São Paulo, a qual satisfez as exigências do art. 1.0 da lei n. 91,
de 28 rte agosto de 1935, e usant:lo da atribuição que lhe confere o
art. 2.0 da citara lei, decreta:
Artigo único - É .declarada de utilidade pública, nos te-rmo-s da
mencionada lei, a Associação dos Funcionários- Públicos do Estado
de São Paulo, c.om sede em São Paulo.
R10 ele J~neiro. 14 de marco de 19H, 120.o da Independêruoia e
53.0 da Repúbiica.
GETULIO VARGAS •

F. Negrão de Lima.
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OECRE'l'O N. 6.970 -

DE 14 DE MARÇO DE 19H

Autoriza o cidadão brasileiro João Dia.ç Ramos a comprar pedras
preciosds
O Presidente da República, usando da atr1-liúiiQão que !he confere o art. 74. letra "a", da Coristituição, e tendo e-m vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo únic~ - Fica autorizado. o cidadão brasileiro João !.lia~
Ramos, residente em Santa Rit3. do Paranaíba, Estado de Goia;>;, a
comprar pedras preciosas nos termos. do decreto-lei n. 4.66, de 4
dtJ junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio rle. Janeiro. l4 de marco de 19.\1, 120.0 da Indevendência e
53.o da- RepúlJiir,a.
GETULio

VAnoAs.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.971-

DE

14

DE MARÇO DE

1941

Aprova a alteração introduzida nos estatutos da Sociedade Anônima
Companhia Nacional de Seguros Sud America (Argentina)~~pela
assembléia geral de acionistas realizada a 24 -de janeiro de ·'1935,
e cassa a autorização para funcionar.

'o Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônirlla Companhia Nacional ie Seguros Sud America (Argentina), com sede em Buenos Aires, Argentina, autorizada, pelo ·ctecrei.o
n. 17.510, de 5 de novembro de 1926, a funcionar no Brasil, em
operações de seguros de vida, resolve aprOvar a alteração iutroduzid'l
nos estatutos da referida Sociedade pela assembléia geral extraordinária dos respeCtivos acionistas realizada a. 24 de janeiro de 1935,
relativa à mudança de seu nome para Sud A!nerica Companhia de Seguros de Vida, bem como cassar a autorização que lhe foi concedida,
pelo citado decreto, para funcionar no pais.
Rio de .Janeiro, 14 de março de 1941, 120.0 da Independêneia ·e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Waldemar Falcão.
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DECRETO N. 6. 912, -

14

DE MARÇO DE

1941.

Prqm.ulga a ConvençãO sobre acltrninis.tração provisória de colôniaS
e possessões. ew·opéias na América, firmada entre o Brasil e di1}ers.os paises, em Havana, a 30 de julho de 19110, por ocasião da
I 1 Reunião ele Consulta dos lUinistros das Relações Exteriores
das Repúblicas Americanas.
O Presidente da República:
Tendo sido apl.'ovacla a 23 de setembro de 19ltO e ratificada a 2-6
de r1overnbro de 1940 a Convenção sobre. administração provisória
dr .colôniaz e posses.sõ~e ruropéias na América, firmada entre o
Brasil e- diversos paises, em Havana, a· 30 de julho de -1940, por
or.asião da II Reunião de Consulta dos ·Ministros das Relações Exteriorc~s das Hcpúblicas Arnericanas; e,
Havendo sido o referido instrumento de ratificação depositado
noe arquivos da União Panamericana, ~ 14 de janeiro· de 1941:
Decreta que u rBferida Convenção, a1)cnsa por cópia ao presente
dçcre(o, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contc•m.

Rio ele ·.Tanrdro, 14 rle mat'ço de t9H, 120.o da Independência e
53.o da Repúblka.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
GET(TLIO DORNELES VARGAS
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ES'l'ADOS UNIDOS J)o BRASIL

Faco saber aos q.ue a presente Carta de rn:tificaçãó vfrem, que,
entre a República dos Estados Unidos do Brasil e vários outros paises,
representados na Segunda Reunião -de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Re-públicas Americanas, foi concluida· e assinada,
pelos respçctivós· plenipotenciários em Havana a 30 de julho de
1940, a Convenç.ão sobre. administração provisória de colônias e possessões européias na América, do teor seguinte:
Convenção sobre administração provisória de Colônias e Possesões
,Européias na América

. Os governos representados na Segunda Reunião de Consulta dos
l\Iii-listrOs das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas,
Considerando:
Primeiro - Que as Repüblica:s da América concluiram na li ReuniãD de Consulta a Ata de Havana, relativa ao destino -das colónüts
de paises não americanos situados neste Continente, assim corno à
administração provisória da-s me-smas;
Seaunao - Que, ·como consequência dos fatos que ocorrem no
Continente europeu, podem produzir-se, nos territórios das possessões
que algumas das nações bel1igerantes teem na América, situações ca-
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.pazes de t;liminar, ou comprometer de fato, a soberania que a-quelas
nações exercem nos referidos territórios, ou ainda de deixá-los sem
governo, criando um perigo para· a paz do Continente e um estado de
coisas em que pode desaparecer o império da lei, a ordem e. o respe-ito
h vida, à liberda-de e à propriedade dos habitantes;
Terceiro - Que as Repúblic-as Americanas consideram que a
força não pode constituir fundamento de direitos e condenam toda
violência., sob forma de -con·quista, de estipulações impostas pe!os ·beligerantes n_as cláusulas de um tratado, ou por qualquer outro proc~
dim~nto;

Quarto -.Que q,ualquer transferência, ou intento de transferência, a outro Estado não americano, da soberania, jurisdição, posse.
ou, de qualquer interesse ou controle em qua1ciuer destas rcê;iões, será
r:.orrsiderado pnlas Repúblicas Americanas como contrária aos sentimentos e princípios ameri-canos e aos direitos ,d-os Estados americanos
de manter sua scguran~~a e in'dependência política;
Quinto Que as Rt~públicas Americ-anas não reconheceriam.
nem aceitariarrl tal transferência ou propósito de transferir ou d.e
adquinir interesse ou direi-Lo, direta ou indiretamente, em qualquer
das referidas regiões, seja qual for á força empregada: para reaJizá-la;
Sexto - Que em virtude de um princípio de direito internaciú·
nal americano, reconhecido em diversas conferências, não se pode
permitir n aquisio.ão de territórios pela ~orça;
Sétimo --'-- Que as Repúblicas a-mericanas se reservam o direito
de julgar, por seus respectivos orgãos de governo. se qllalquer transferência, ou intento de .transferência de soberania, jurisdição, cessão
ou incorporação de regiões geográficas nas Américas, pos.suidas pelos
paises europeus até 1. 0 de setembro de 1939, pode por ·em perigo sua
independência' política, ainda que se· não tenha verificado transferêncfa fo'rmal, Ou mudança alguma no status dessa re'gião, ou regiões;
Oit:av.o - Que é, portanto, necessário estabelecer para os casos
previstos, como vara qualquer outro que possa deixar s~m governo
as dita-s regiões, um regime provisório de administração até Q!Ue se
chegue ao regime definitivo, pela livre determinação dos seus povos;
Nono - Que as Repúblicas Americanas, como comunidade internacional que 11tua íntzgra e fortemente, apoiando-se em princípios
polfticos e jurftlicos aplicados por mais de um século', teem o indisCutlv·eC direito, para preservar sua unidade e segurança, e tomar _sob
sua administração as ditas regiôes e deliberar sobre seus destinos~ de
acordü com seus respectivos graus de desenvolv~mento político e
econômico;
Décimo -Que o cara ter pr·ovisório e transitório das medida·s :-:.onvencionadas não importa em esquecimento ou abrogação do princípio
de -não intervenç5.o que regula a vida interamericana, princípio proclamado pelo Instituto Americano, reconhecido péla Junta de Jurlsconsultos celebrada- no Rio de Janeiro e consagrado om toda a sua
extensão na Sét-ima Confer-ência Internacional Panamericana, celebrada em Montevidéu;
Undér:imo - Que esta· comullidade tem, portanto, capacidade interna-cional .jurídica· para atuar de tal maneira;
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Duodédmo - Que neste caso, o regime mais adequado é o da
administração provisória, e que e.ste sistema não acarreta perigo,
porque as Repúblicas Ameríca·nas não teem pr·opósito algum de en:-gr·andecimento territorial;
Décimo-teJ•ceiro - Que o estabelecimento de um regime especial
provisório n.a presente Convenção e na Ata de Havana, sobre a Administração provisória de colônias e possessões européias na América,
não suprime nem altera o sistema de consulta ajustado .em Buenos
Aires e confirmado em Lima e Panamá;
Décimo-quarto - Desejosas. de proteger sua paz e segurança, e
de fomentar os interesses de qualquer das regiões referidas e que ficarem compreendidas dentro dos considerandos anteriores, resolveram
concluir a .seguinte Convenção:
I

Se um Estado não americano tratar, direta ~ou indiretamente, de
substituir outro Estado não americano na soberania ou controle que
este exercia sobre qualquer território situado na América, ameaçando
assim a paz do Continente, tal território cairá automaticamente r:lentro das estipulações desta Convenção, e ser·á submetido a um regime
de administração provisória
o

11

A administração será exercida, de acordo com o que for recomendavel em cada caso, por um ou mais Estados americanos, com seu
prévio consentimento.
lii
Quando se estabelecer a administração sobre uma região, esta será
exercida no interesse da segurança da América e em beneficio da
região administrada, visando ao seu bem estar e desenvolvimento,
até que a região sé encontre em condições de governar-Se ou volte
a sua situação anterior, sempre que esta última solução seja compativel com a segurança das Repúbli-cas Americanas.

IV
A administração do território será exercida em condições que
garantam a liberdade de conciência e de culto, sujeitas às regulamentações que exigirem a manutenção da ordem pública e os bon:;
costumes.

v
A administração aplicará as leis locais, coordenando-as com os
fins desta Convenção, podendo, porem, .adotar, ademais, medidas
que forem necessárias para re3olver situações, a respeito das quais
sejam omissas as ditas· leis
o

VI
Em tudo o que concerne ao comércio e à indústria .aS Nações
americanas gozarão de igual situação e dos_ mesmos ben'efícios e o
administrador nunca poderá criar uma situacão de privilégio pa;31 si,
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ou para seus naeionais, ou para Estados determinados. Manter-se-á
a liberdade de relações econômica~ com todos os paises,· UI} base de
reciprocidade.
VII
Os naturais da região terão participação, como cidadãos, n"a
pública e nos tribunais de· justiça., sem outra condique a de idoneidade.
VIII

administrat~ão
~ão

I

Os direitos de qua-lquer p.atureza serão ·regulados enquanto for
possivel, pelas leis e costumes lçcais, ficando amparados os direitos
adquiridos confm·me tais leis.

IX
Ficará abolido o trabalho obrigatório

na~

regiões onde existir.

X
A admini.::;tração promoverá os meios para propag·ar o ensino
em todos os seus aspectos, com o duplo propósito de fomentar a ri<iueza da região e melhorar as condições de vida· da população, especialmente no que se refere à higiene pública ou individual, e à
preparação para o exercício da autonomia política, no mais breve
~empo possivel.

XI
Os naturais de uma reg1ao sob administração terão sua própria
Carta Orgânica, que a administra·oão estabelecerá_ consultando o ·povo
na forma que for possivel.
XII

A administração submeterá um relatório anual ao organismo interamericano encarregado do controle das regiões administradas,
sobre a maneira por que desempenhou suas funções, juntando cópia·
das contas e reJ::ição das medidas adotadas durante o ano, na mesma
re-gião.
XIII
O organismo, a que se refere o .artigo anterior, terá competên.:..
cia, para conhecer das petições que, por intermédio da administração, transmitirão os habitantes da região, a respeito do exercício da
administra<_:.ão ·provisória. A administração remeterá, junto a estas
petic:5es, as observações que julgar convenientes.

XIV
A primeira administração será outorgada por um períodO de
lrês anos, terminado o qual, em caso de necessidade, renovar-se..:.á
t:~or períodos sucessivos, não superiores a dez anos.
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XV
As despesas feitas no exercício da Administração serão cob·ertas
cum as rendas da região administrada, mas, no caso em q,ue estas
sejam insuficienles, o de{'icit será coberto pelo Estado, ou Estados
administrttdores.
XVI
Fica· e.slabekcicla uma Comissão que se denominará "Comissão
Interamericana de Administração Territorial", composta de um i'evresentante para cada um dos Estados que ratificarem esta Con·venção, e que sei'Ú. o .organismo internacional a que ela se r~fere.
Qualquer pa·ís que ratificar esta Convenção poderá convocar a primeira reunião, propondo a cidade onde deva celebrm·~se. Logo· qnc
esta Convenção entrar em vigor, a- Comissão elegerá seu direlor,
eomplctará sua organizacão e fixará sua sede definitiva. Duas tt,reas partes dos membros da Comissão constituirão quorum e duas
terças partes dos membros presentes poderão tomar decisões.

XVII
A Comissão fica autorizada a estabelecer a administração provi-

sória sobrê as regiões a que se refere a pre.senle Convenção, outorg8,r
a dita administração, para que a exerça. o número de Estados que determinar, segundo o caso, e fiscalizar o seu exercício, nos termos dos
artigos.· anteriores.
XVIII
Nenhuma das disposições contidas na presente Convenção se
refere aos territórios ou possessõeS que são objeto de disputa ou rc~.
vindicação entrP. potências européias e uma ou mais das Repúblicas
Americanas.

XIX

A presente Convenção fica aberta, na Havana, à assinatura das
Hepúblicas Americanas, e será ratificada· pelas Altas Partes Contratantes, ele acot'dü com os seus procedimentos constitucionais. O secretário dE' Estado da República de Cuba transmitirá, o mais bre7e
possivel, cópias autênticas certificadas aos diversos governos com o
objeto de obter a ratificaoão. O instrumento de ratificação será
· .depositado nos arquivos da ·União Panamericana em Washington.
a qual notificar:). este depósito aos governos signatários; tal notificação será considerada como troca de ratificações.
A presente Convenção entra·rá erh vig·or quando duas terças partes das Repúbliras Americanas houverem depositado seus respectivo~
ínstrumentos ,de ratificacão. ·
Em fé do que, os infraescritos Plenipotenciários, depois de
terem depositado os seus Plenos Poderes, que foram encontrados
em boa e devida fol'ma, assinam e sel::un esta Convenção em nome
dos seus respectivos governos, nas datas indicadas junto de süas
firmas.

RESERVAS
Reserva da Delegação do CJ~ile:
1 - A Delegação do Chile~ conyendda da necessida. de de dar
aplicação prática à solidariedade ·continental, aprovn: o acordo no
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pressuposto de que o Chlle só assumirá obdgaçõcs e responsabilidades quando o~ referidos acordos forem ratificados pelos seus orgãoS

constitucionais.
Reservá da Delegação da Argentina:
2 - O Delegado da Rep-ública Argr.ntina, ao assinar esta Ata,
deixa constância· de que esta não compreende as lhas Malvinas, que
não constituem nem colônia, nem possessão de qualquer nação enropéia, uma vez que fazem parte do território :u'genti:rlo e se incluem nos seus domínios e sua sobel'ania, conforme consta de _de~
claração feita na Reunião de Panamá, declaraç.ão que ele considera:
reiterada por este modo em seu todo, tambem com referência a outras regiões mer·idionais argentinas, como foi manifestado -nas dehberaç.ões desta Comissão. Outrossim manifesta que a assinatura.
desta Ata e desta Convenção não compromete e deixa intactos os poderes de seu governo estabelecido nas normas constitucionais que
vigoram na Arg~entina, em relação ao procedimento seguido •para que
esta Ata e Resolução possam, adquirir va-lidez, força e efeito".
Rese1·va. da Delegação da Colt:'mbia:

3 - Voto na afirmativa, com a declaração de que assino ambas,
a Convenção e a Ata, sujeitas ü aprovação do meu governo e às normas constitucionais do meu país.
Reserva da Délegação da Venezuela:

.
4 - A Delega-ção da Venezuela assina no pressuposto de. que a
Çonvenção relativa a possessões coloniais fica sujeita. à ratificação
dos poderes públicos da Nação, conforme as suas. disposições con:::-titucionals.
R'eserva .r."lclicional da Delegação do Chile:
5 . . :. ._ A Delegação do Chile, no momento de assinar-se estu Convenção, alem da reserva expressada na Sessão Plenária Privada de
ontem, faz reserva dos direitos do- Chile no Antártico.
HONDURAS:

Silvcrio LaiPcz
HAITi:

Léon Lnleau
COSTA RICA:

Luis Anderson Morúa
MJlXICO:

· Eduardo Suúrez
ARGENTIKA:
Leopoldo Melo
URUGUAI:

Pedro Manini Rios

CUBA:

l\1 iguel Angel Campa
PARAGUAI:

rromús A. Salomoni
PANAMA:

Narciso Gara:y
COLOMBIA:

Luís Lópes Mesa
VENEZUELA:

Dlóg;enes Escalante
O SALVADOR:

Hétor Escobar Serrano
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EQUADOR:

REPúBLICA DOMINICANA:

Julio Tobar Danoso
BOLíVIA:

Enrique Finot
CHILE:
Oscar Schnake
BRASIL:

Maurício Nabuco

Emilio Garcia Godoy, p. d.
·PERú:
Lino Cornejo
NICARÁGUA:
Mariano Arguello
GUATEMALA:

Carlos Salazar.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA:
Cordell Hull'.

E, havendo o Governo do Brasil aprovado a mesma Convenção,
nos termos acima transcritos, pela presente a dou por firme e valiosa, para produzir seus devidos efeitos, prometendo que será cumprida
inviôlavelmente.
Em firmeza do ·que, mandei passar esta Carta, que assmo e e selada com o selo das armas da República e subscrita• pelo ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos 26 dia-5
do mês de novembro de mil novecentos e ciuarent.a, 119.0 da .Jndependênciil e 52.Q da República.
GETULIO VARGAS

Oswaldo Aranha

DECRETO N. 6.973 -

DE

14

DE :MARÇO DE

1941

Autoriza a Companhia Energia Elétrica Itabirito S. A. a constt·uir
uma Unha de transm-issão para fornecimento de energia elétrica
à Usina Wigg S. A., situada no distrito de São Julião, município
de Ouro Preto, no Bstado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, let:ra a, da Constituição, .e nos termos .do d·ecreLo-lei número 2.059, de 5 de março de 1940;

Considerando que a medida· de que trata o presente decreto. requerida pela Companhia Energia Elétrica Itabirito, Sociedade Anônima, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Energia Elétrica Itabiríto,
SoCiedade Anônima, com sede na cidade de Itabirito, no Estado de
Minas Gerais, a construir uma linha de transmissão que-, partindo do
ponto mais conveniente do sistema da requerente, se destina ao for-
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necimento de energia elétrica• à Usina \Vigg, Sociedade Anônima, localizada no distrito de São Jnlião, município de Ouro Preto, no Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. O t:Í'açado e os característic.os da linha de transmissão serão prelirllinarmente aprovados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a' interessada obriga-se a:
·
I - Registá-la na Divisão de Aguas do DepartamentO Nae.ional
_da· Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias a partir da sua
publicação;
II - Apresentar à mesma Divisão de Aguas o& estudos, projetos
e orçamentos respectivos, assim como a iniciar ~ cottcluit·· as obras
nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.0 As tarifas do suprimento autorizado por este decreto
serão fixadas pela .Divisão de Aguas do D~partámento Nacional -da
Produção Minera·!.
Rio de Janeiro, 14 ds março ds 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.974- DE 17 DE MARÇO DE 1941

Dispõe sobre a aplicação do artigo 205, § 2.0, do Código de Vencimento.s
e Vanta"gens dos Militares do Exército
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere ó
art. 74 letra a da Constituição e de conformidade com o disposto no
art. 205, § 2.0 , do decreto-lei n. 2.186, de 13 de maio de 191>0, alterado
pelo de n. 2. 604, de 19 de setembro segqinte, decreta:
Art. 1.0 - As gratificações mensais de que trata o art. 205 do
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército, alterado pelo decreto n. _2. 604. de 19 de setembro seguinte, são fixadas do
seguinte modo:
Oficiais Generais . . .................................... .
500$0
Ofi~i~is s~periores . . .................................. .
350$0
Ca1ntaes • . •............................................
300~0
Subalternos .. . ...................................... .
250$0
Parágrafo único. Não fi.cam compreendidas nos limites acima as
vantagens relativas a funções gratificadas, já fixadas em outros de-·
eretos.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário.
:Rio de Janeiro, 17 de março de 1941, 120.0 ela Inclependênc_ia e 53.o
da República.
·
GETULIO. VAH.GAS.

Eurico G. but1'Ct.
Co!. de Leis -

V oi. TI

26
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DECRETO N. 6. 975

-

DE 17·-DE MARÇO DE 1941

Aprovq projeto e orçamento para a 1•econstrução de t'recho de cais em
exploração do Porto de Natal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. único. Ficam aproyados o projeto e orçamento, na importância total de 1. 882:355$0 (mil oitocentos e oitenta e dois contos trezentos e cinquenta e cinco mil réis). que com este baixam. rubricados pelo
diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pú-

blicas, para a reconstrução do trecho de cais, em exploração, no Porto
de Natal.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1941, 120.0 da Independência e 5.3.0
da .República.
GETULIO VARGAS.

João de ]l{c·ndonça Lima.

DECRETO N. 6.976-

DE

18

DE MARÇO DE

1941

Extingue um cargo excedente da classe J, da ca1·reira de 1'écnico de
Laboratório, Quadro I, do Ministério da Educação e Saude.
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe é conferida pelo art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve declarar extinto um cargo excedente da classe J, da carreira de Técnico de Laboratório, do Quadro l, do l\Hnistério da Educaç.ão e .Saude, vago em virtude do falecimento de Maria Amália
Xavier, aproveitando-se o saldo apurado dentro da verba global do
respectivo orcamento, para preenchimento de cargos vagos P.m outraB
carreiras do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à
lei n, 284, de 28 de outubro de 1936, com as modificacões .determi-nadas pela lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, e atos posteriores.
Rio .de Janeiro, 18 de março de 1941, 120. 0 d'a Inde·p.endência
e 53. 0 da Repúb!Jca.
GETULIO VARGAS •

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 6. 977

-'I> E

18

DE MARÇO DE

1941

Ap1·ova alterações no Regulamento da Escola de Intendéncia do
Exército
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, deoreta:
Artigo 1.0 Ficam aprovadas as alterações, que com este baixam,
assinadas pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de
Estado da Guerra, no Regulamento da Escola de Intendência do Exército, aprovado pelo decreto n. 6.585, de 10 de dezembro de 1940.
Artigo 2.0 Revog·am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de março de 19/d, 120.0 <Ja Indep-endência
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Alterações no Regulamento da Escola de Intendência do Exército

Fica assim alterado o Regulamento da Escola de Intendência do
Exército, aprovado pelo decreto n. 6.585, de 10 de dezembro de 1940:
Ao art. 4.o, alínea a) 1.o Período -Instrução geral (teórico-prática), acrescentar, in fine,
"4. Instrução rrofissional (prática). Equitação".
- Ao artigo 4. 0 , alínea b) 2.0 Período - Instrução profissional
(teórico-prática), acrescentar, in fine.
"6. Instrução profissional (prática). Equitação".
O parágrafo único do artigo 85 passa a ser § 1.0 , acrescentando-se
o seguinte:
"§ 2. 0 A instrução prática de equitação no Curso de Aperfeiçoamento, ministrada de acordo com os artigos 54. a 57, tem por fim habilitar o Diretor do Ensino a julgar concretamente do vigor físico de
cada oficial aluno, para os efeitos do artigo 95, não sendo, por is.'3o,
.suscetível da prova prática-oral de verificaoão."
Rio de Janeiro, 18 de março de 1941. -

DECRETO N. 6. 978 -

DE

19

Eurico G. Dutra.

DE MARÇO DE

1941

Altera disposições do dec1'eto número 16.274, de 20 de dezembro
de 1923

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituiç~.o, decreta:
Art. 1.0 O artigo 267, sens números e parágrafos, do decreto número 16.274, de 20 de dezembro de 1923, revogadas as disposições em
contrário, passarão a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 267. O oficial e a praça, quando liéenciados para
tratamento de oaude; rece:Qerão o vencimento, ou, a remuneração, caso a licença se prolongue até doze mes_es; exceden-
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do este prazo, sofrm'ão o desconto do um terço, do décimo
terceiro ao décimo oitavo mês, e de dois terços nos seis mese&
seguintes.
"§ 1.0 Quando licenciados por motivo de moléstia em
pessoa de sua3 famílias, cujo nome conste de seus assentamentOs, receberão o vencimento, .ou a remuneração, até três
mese.s, e, com os seguintes descontos:
I - De um ter·ço, quando exceder a três até seis meses;
II - De dois terços, quando exceder a seis, até d.oze
meses;
Ill - De todo o vencimento, ou remuneracão, a partü
do décimo terceiro mês.
"§ 2. 0 Quando licenCiados, em virtude de moléstia adquirida em ato, ou em corusequência de s·erviço, perceberão
o vencimenLo, ou a remuneração, até vinte e quatro' meses.
Art. 2.o O presente de,greto .entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de março de 194.1, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

F1·ancisco c'ampos.

DECRETO N. 6.979-

DE

19

DE MARÇO DE

1941

Altera disposições do decreto n. 3.273, de 16 de novembro de 1938
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 91, 110, 116 e 134 do decreto n. 3.273, de

16 de novembro de 1938, revogadas as disposições em contrári'D, passarão a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 91. O oficial, a- praça da Polícia Militar e_ o funcionário civil ao serviço dessa corporacão, quando licenciados para tratamento de saude, receberão o vencimento, ou
a remuneração, e-asa a licenç.a se prolongue até doze meses;
excedendo este praZJO, sofrerão o desconto de um terç.o, do
décim'O terceiro ao décimo oitavo mês, e de dois ter.ç.os nos
seis meses seguintes.
"§ 1. 0 Quando licenciados por motivo de moléstiá em
peSsoa de suas famflias cuj'O nome conste de .seus assentamentos, receberão o vencimento, ou a remuneração, até três
meses, e com os seguintes descontos:
I - De um terço, quando exceder a três, até seis
meses;

405

ATO:::l DO PODER EXECUTIVO

li - De dois terços, quando exceder a seis, até doze
meses;
III - be todo o vencimento, ou a remuneração, a partir
do décimo terceiro mês.
"§ 2. 0 Durante as férias, que gozarão anualmente, de
· vinte dia.s consecutivos, o oficial e o funcionário civil terão
direito a todas as vantagens, como se estivessem em serviÇ'O ativo.

"Art. 110. Os sargentos poderão gozar as férias anuais
de que trata <> parágrafo segundo do art. 91 deste decreto,
urna vez que não haja prejuizo para o serviço e a juizo do
Comandante Geral.
"Art. 116. Os descontos Cie venmmento, ou remuneração, por efeito de licença, serão feitos na forma do artigo 91 e sem § 1.0, e desde o dia em qUe forem expirando
os prazos alí estabelecidos.
"Art. 134. As praças licenciadas para tratamento de
saude, mediante inspeção da junta médica, além das gratificações de 10% e 15 % de que trata a lei n. 5 .167-A, de
12 de janeiro de 1927, perceberão o soldo, gratificação e
etapa, se a licença for motivada por moléstia decorrente de
ato de serv1ço.
"§ 1.0 Nas licenças para fins particulares, nenhum venüimento se lhes abonará.
"§ 2. 0 Nenhum desconto sofrerão em seus vencimentos,
quando dispensados do serviço".

Art. 2.o O presente decreto entrará em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janéiro, 19 d'e março de 19/d, 120. 0 da Independê-ncia
e 53.0 da :República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.

DECRETO N. 6. 980- DE 19

DE MARÇO DE

1941

Ap1·ova o Regulamento para a fiscalização das sociedades coo]JeraNvas,

estabelecido no decreto-lei n. 581, de 1 d.e aaosto de 1938.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, alínea a. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Reg'ulamento, que corn este baixa assinalo pelos ministros de Estado da Agricultura, da Fazenda e d~ Trabalho, Indústria e Comércio, para execu~ão das disposições constantes
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do decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938, e do decreto n. 22.239,
de 19 de dezembro de 1932, relativas à fiscalização das sociedades

cooperativas.

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
A. de Souza Costa.
TValdemor Falcüo.

Regulamento para a fiscalização das sociedades cooperativas, baixado
com o decreeto n. 6.980, de 19 de março de 1941
CAPiTULO I
DA PISCALIZAÇÃD

Art. 1. 0 A fiscalização das sociedades cooperativas será exercida
pelos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Tt'abalho, Indústria
e Comércio, de acordo com a natureza da Sociedade e obedecendo ao
prescrito nos artigos 15, 1:6: 17 e 18 do decreto-lei n. 58-1, ·de 1 d'e
agosto de 1938.
§ 1.0 A fiscalização por parte do Ministério da Agricullura será
exercida, na !Capital Federal, pelo ·serviço de Economia Rural e, nos
Estados, pélas agências do dito Serviço ou pelos departamentos· Estaduais, delegados do mesmo Serviço, por força d'e acordos.
§ 2.0 A fiscalização por parte do Ministério Q-a Fazenda será
exercida, na Capital Federal, pela Diretoria das Rendas Internas e,
nos Estados, pelas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional.
§ 3.0 A fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, será exercida nos Estados, pelas delegacias regionais
e, na Capital Federal:
·
a) . pelo Departamento Nacional de Indústria e Comércio, tratando-se de cooperativa de consumo;
b) pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitallzação, tratando-se de cooperativa de seguro;
c) pelo Departamento Nacional do Trabalho, tratando-fie de cooperativa de trabalho e de produção indusrkial;
d) pelo Conselho Nacional do Trabalho, tratando-se de coop.e,.
rativa de construção.
Art. 2. 0 A fiscalizaçU.o será procedida pelos funeionários ela mesma incumbidos em razão c1os respectivos -cargos, ou, pelos forem
especialmente designados para casos concretos, quando se fizer necessário.
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Art. 3. 0 Não poderão os funcionários, sob pena de exoneração,
após o competente processo administrativo:
a) fiscalizar cooperativas de que sejam sócios;
b) comunicar a estranhos assuntos relativos à fiscalização procedida;
c)
exercer atividade lucrativa ou função remunerada em assuntos relacionados com as sociedades fiscalizadas.
CAPíTULO II
DA INTERVENÇÃO NAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

Ar L. 4.0 üs -orgãos fiscatli•Ziadores poderão dete.rininar, ou fazer a
convocação de assembléias gerais, or-dinárias e extraordinárias, e presidí-las nos ca.sos ·comprovados de violação d.a lei e de disposições
regulamentares. se aE· administrações das cooperativas não o .fizerem
dentro do pr:azo .que para isso lhes for mm'cado, por aqueles .or.gãos.
§ 1.O A intervenção, para que se verifique, deverá ser precedida
de autorizaç.ão do diretor do :Serviço ou Repartição a que esteja ~ubor·
dinackt a fiscalização.
§ 2.0 A convocação poderá ser feita, para atender aos interesse$
em causa, independentemente dos prazos estatuários ou dos marcados
alei.
·
§ 3.0 Reunida a Assembléia Geral, sob a presidência do representante do orgão de fiscalização para isso designado, dará e·le, em relatórios escri·tos, à Assembléia, as rázões• -que determinaram a convooação,
para que a Assembléia _-convocada tome as· pi'ovidênci,a.s .que rr,elhor
ac-autelem os interesses da. Sociedade, inclusive a ·de eleger nova administração, quando essa medida se impuser nos casos de infraçõ8S
reiteradas da lei e -de disposições regulamentar-es, sob pena de ser cassado o registo da cooperativa, ficando esta impedida de funcionar até
que a administração seja substitui-da, nos termos do art. 24, § 1.0 , do
decreto-lei n. 58,1.
§ 4.0 'Cassado o registo da cooperativa, o orgão fiscalizador, a que
a mesrr.-a estiver subordinada, Procederá ao ar-rolamento dos bens, !ivros e documentos sociais encnntrados, lavi'Iando de tudo um. laudo
que deverá ser firmado p.elo maior núrr.ero possível de testemunhas
presentes ao ato .de preferência associ·a:dos da cooperativa.
§ 5.0 O material ar-rola-do será entregue, mediante termo, a trts
associados de r.eco.nhecfda. idoneidade, os quais ficarãO depositários
dele, até que ·seja eleita a nova admini-stração, dentro -do pra-zo--de trCs
meses, e restabelecido o .registo.
§ 6.0 Não satisfeita a condição 1a que, se refere a parte final. do
§ ·5. 0 , a cooperativa será -considerada dissolvida, entra-ndo em imediata li.q-uid::1.ção, a carg·o dos associados depositá-rios dos 'bens sociais,
sob a fiscalização irr.ediata do res-pectivo orgão, sendo permiti-do acompanhá-la aos assoctados que o desejar:em.
§ 7.0 O laudo ·de ar.rolamento e o termo de entrega dos bens a~rro
Iados serão lavrados no livro de ,ata-s da cooperativa e o funcionário,
para isso designado, deles tirará cópias devidamente autenticadas e
~as ;remeterá, com urgência, à -autoridade superior a._ que -estiver snbor,..
dinada .a cooperativa e, em todos os casos, ao diretor do <Serviç-o de
Econortüa Rural -do Ministério da Agricultura., p-ar.a as devidas averbações no livro de registo a seu cargo.
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CAPíTULO JII
DAS PIDNAS

Art. 5. 0 Incor.rerá em multa a .cooperativa que não remeter à
Repartição fiscalizadora a que estiver submetida e ao Serviço de _~o
nomia ,Rural os elementos seguintes:
a) mensalmente, cópi.a ·do balancete do mês anterior;
b) mensalmente, demonstração das operações de crédito ativo
efetuadas no mês anterior, nas cooperativas de crédito ou que possuam
secções dessa natur.eza;
c) semestra1lme.nte, Usta nominativa dos associados, com declaração da nacionalidade, idade, profissão, estado civil, residência e, .quando a sociedade tiver capital, a menção das .respectiv.as quotas-partes;
d) anualmente, e até quinze dias depois da· data n-:ta.rcada para a
assembléia geral da prestação de co.ntas, cópk1 do balanço geral acom-·
panha.do da demonstração de lucros e perdas, do parecer do eonselho
Fiscal e de um exe-mp.lar do relatório.
§ 1.o A multa será:
I - de 1üü$ü a 500$0, nos caoos previstos nas letras a, b e c
deste artigo.:
II-de ·500$0 a 2:000$0, no caso previsto na letra d.
§ 2.0 Se os dados fo.rnecidos forem inexatos intencionalmente,
as multas a .que se referem os parágrafos 1.0 e 2.0 serão aplica-das no
máximo.
Art. •6.0 Incorrerá em .multa de 1 : 000·$0 a 5 :000$0 a coop"rativa:
a) que impedir por qua:l•quer forma a fiscalização, sonegando livros, documentos .e arquivos, ou recusarem-se os seus administradores a pres-tar informações;
b) que não cumprir no prazo determinado as modif-icações impostas para refor-mas estatutárias;
c) que não entr,a.r em funcionamenlo até 12-Q dias após o seu
registo no Serviço de .Economia Rural, do Ministério da Ag.ricultura;
d) 1que não comun·icar ao .Serviço de Economia Rural, no prazo
de 120 -dias, as reformas procedidas nos seus estatutos sociais;
e) que desobedecer à lei, aos estatutos so.ciais e às .instruções dai:i
repartiç.ões fiscalizadoras;
f) que estiver funcionando, .a.pós 120 dias de sua constituição,
sem haver promovido o competente registo no Serviço .de Ecoomia
Rural, do Ministério da Agricultura.
Aa-t. 7.0 Incorrerão na multa de 2:000$0, nos termos do art. 41
e seu parágrafo único, do decreto número 22.239, de 19 de -dezembro
de 1S32, <revigorado pelo decreto-lei n. 581, de 1.0 de agosto de >IS38,
os -estabelecLrr:entos .comerciàis, ou não, bem como qualquer empresa,
instituto ou sociedade -que, não estando or-ganizados ·de acordo com
as disposições dos decretos acima citados, ou que, .anteriormente fundados e que não tendo observado a legislação vigente na épova
da- sua constituição, -salvo· o direito adquirido às pessoas jurídicas
no =re-gime -do direito -comum, fizer,em uso, de qualquer forma, da palavra "-cooperativa", 'Q.1uer como denominacão própria, quer como designação de produtos seus.
Parágrafo único. Insistindo o infrator, proceder-se-á à apreensão de todos os objetos em que -se encontre a men-ção da palavra
ucoqperat.iva ", remetendo-s-e os mesmos, acompanhados de relatórios, à
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autoddade cornpetente para o processo penal e aplicação da pena de
prisão por oito dias, prevista no parágrafo único do art. 41 do decreto n. 22.239. ·
Art. 8.0 A aplicação de rnulta não prejudicará a ação penal
que no caso couber.
Art. 9.0 Nos -casos de infr·ações reiteradas -será cassado o registo da cooperativa:, independentemente dos processos de multa, por
iniciativa própria do Ministério da Agricultura, quaüdo se tratar de
cooperativa por ele fiscalizada e por solicitação do Minislôrio da Fazenda ou do· Ministério do Trabalho, ~ndústria e Comércio, quando
se tratar de cooperativa, sob as suas respectivas ficalizações.
CAPi'l'ULO IV
DO PROCESSO A_D!viiN.ISTRA'l'IVO

Art. 1-ü. O funcionário que observar alguma infração lavrará
o competente auto, escritO com a precisa clareza, sem entrelinhas,
borrqdura~ emendas ou rasuras_, mencionand'o a denominaç.ão ou
nome do infrator, lugar, dia e hora em que se verificar ·a infração,
assim como as disposições infringidas e demais circunstáncias.
§ 1.0 O auto deverá ser firmado sempre que for possivel, por
duas testemunhas que tenham assistido a diligência e não sejam varentes em grau proibido do fiscal autuante o_u outros fiscais.
§ 2. 0 Deverão fazer pl).rte integrante do auto os documentos ou
objetos apreendidos que auxiliem n, prova -da infrar;ão.
§ 3.0 Servirá, tambem de base ao prOcesso, qualquer documento
revelador da infração.
Art. 11. O funcionário que lavrar o auto de infração, imediata, mente o fará presente ao chefe ou diretor da Repartição a que e:-,tiver subordinado.
Art. 12. De.ntro de três dias do recebimento do auto, o. chefe ou
diretor da 1-tepartição que dele conhecer, mandará intimar o representante legal da cooperativa ou estabeleci-mento infrator, para, no
prazo de vite dias, contados da data da intimação, produzir defesa
escrita, sob pena de revelia.
§ 1.0 Não sendo encontrado o representante legal da cooperativa
ou estabelecimento infrator, a intimação far_.se-á por carta postal
com recibo -de volta e, falhando esse meio, por editais rmblicados durante três dias consecutivos no orgão oficial.
§ 2.0 Decorrido o prazo de vinte dias e não comparecendo o infrator, subirá o processo a julgamento, depois de certificada a revelia; comparecendo e apresentando defesa, desta dar-se-á vista, por
oito dias, ao funcionário que tiver denunciado a infra,ção, seguindose o julgamento.
Art. 13. Verificando-se concorrência de infração r~enal, o cnso
será afeto à autoridade competente, remetendo-se-lhe o processo original ·para as providências .que couberem, depois de extrair-se cópia
autenticada do mesmo processo, na qual prosseguirão os termos ultériores dR. infracão fiscal.
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CAPíTULO V
DOS RECURSOS

ÁI't. 14. Das decisões proferidas caberá recurso, voluntário ou
e:t .officio, para o Ministro a que estiver afeta a fiscalização.
§ 1.0 Se proveniente de orgão localizado nos Estados, o recur·so
será encaminhado por intermédio do diretor do Departamento ou
Serviço, de que o mesmo orgão for dependente,
§ 2. 0 Os recursos voluntários serão interpostos dentro do prazo

de vinte dias da intimação para ciência da decisão proferida, a contar
da data d'a publicação desta, no orgão oficial, só podendo .s•er encaminhados os recursos, em caso de multa, com prévio depósito da importância correspondente~ no Tesouro .:Nacional ou na Delegaci:1 Fiscal deste, no Estado onde houver corrido o processo.
§ 3.o ·os recursos ex-officio Lerão lugar sempre que o despacho
julgar a multa insubsistente c deverão (er seguimento no vrazo máximo de -quinze -dias.
CAPiTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Passada em JUlgado a decisão que declarar procedente
a multa, seja ou não em grau de recurso, será o proce-sso rc·metido
sem demora, em· original, à Procuradoria Geral da Fazenda Pública
para, nos termos do art. 107, do decreto n. 24.ü36, de 26 de março
de 1934, ~·er a dívida inscrit-a e -proceder-se à sua ·Cobrançá, de acol'.do
com o disposto no decreto-lei n. 960, d·3 17 de dezernbro de 1938.
Art. 17. A autoridade policial, competente. mediante r·equisição
do fiscal, prestar-lhe-á o auxílio que se fizer necessário para a efetividade das diligências legais ordenadas.
Art. 18. Este Regulamento entrará em exeOl.H}ão na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 19 de março d'e 1941.

Fernando Cos la.
A. de Sou-:;a Costa.

11--'-alde·mw· Fo.lcüo.

DECRETO N. 6.981

-DE

19

DE "!ARÇO DE

1941

Faz pública a denúncia, pelo Brasil., do Acordo pm·a a supressão elo
visto em passaportes brasileiros e i.talianos, concl~tido em Roma,
por troca de notas, datadas de 4 de março de-- 1929 e 8 de feve'·eiro de 1930.
O Presidente da República, considerando que o Acorc1o pura a
.supressão do visto em passaportes brasileiros e italianos, concluido
om Roma, por troca de notas, datadas de 4 de março de 1929 e 8 de f e-
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vereiro de 1930, foi denunciado 'P·or nota de 19 de dezembro de 1940,
dirigida pelo Governo brasileiro à Embaixa-da· da Itália, faz público
que o mesmo acordo deixou de vigorar, a partir de 1 de janeiro de
1941, no que respeita ao Brasil.
Rio é:e Janeiro, 19 de março
53.o da República.

de

1941, 120. 0 da Inclependência e
GE'l'ULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECllETO N. 6. 982 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
6 artigo 74, alínea a, da Constituioão:
Resolve suprimir, por se acharem vagos, 14 cargos da classe "A"
da carreira de Operário de Artes Gráficas, e um da classe "F", da
carreira de Revisor de Provas, todos do Quadro III do Ministéri_o da
Justiça e Negócios Interiores.
·
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência
53.0 da República.

e

GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.

DECRETO N. 6.983

Extingue dois

~DE

20

DE MARÇO DE

1941

(2) cargos da classe H ela carreira, extinta, de Engenheiro S. A. do Múiistério da Agricnltnra

O Presidente da República:
Resolve declarar extintos dois (2) cargos da classe H da carreira
de Engenheiro S. A. do Quadro único do Ministério da Agricultura,
aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orcamento, para preenchimento de cargos vagos na carreira
de Engenheiro, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei
n. 3.072, de 21 de fevereiro de 1941.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

e
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DECRETO N. 6.984-

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasile·iro Osvaldo Sampaio a pesquisw· tungst'ênio e associados no mttnicipio de Jundiaí, do Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe conf-ere o art. 74, letra "a": da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. i. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo .Sampaio
a pesquisar tungstênio e associados numa área de quatrocentos e
vinte e cinco hectares ( 425 Ha) - situada llà "Fazenda l'nhandjara ",
município de Jundiaí, do Estado de São Paulo, área essa delimitada
por um contorno polignal mistilíneo que tem um dos vértices situado no meio da ponte sobre o rio Jundiaí, a seiscentos e trinta e
cinco ('635) metros rumo cinquenta e dois gTau,s nordeste (52° NE)
do ângulo nordeste (NE) da casa de moradia do campeiro da "Fazenda Inhandjara", nas proximidades do quilômetro cento e sessenta e oito (Km. 168) da Estrada de Ferro .que v.ai de Itú a Jundiai e
cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
quinhentos (500) metros, sessenta graus sudeste (60°) SE; quinhentos (5'00) metros, trinta graus nordeste (30° NE); quinhentos (500)
metros, sess•enta graus noroeste ('60° NW); mil e quinhentos (1.500)
metros, trinta graus nordeste (30° NE); dois mil (2. 000) metros, sessenta graus noroeste (6D 0 NW); dois mil (2.0üü-) metros, trinta gr.am:.
sudoeste (3oo SW) ;. mil e .quatro-centos metros (1.400) sessenta graus
sudeste (60° SE); seguindo-se daí pelo curso do rio Jundiaí, para
montante até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IH, IV, VII, IX e outras. do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art.. 3.0 Esta autorização será Declarada cadu-ca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. ·26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizml1a~ estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
·
_ Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mine-ral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da auiorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quanti& de qualro contos
duz-entos e cinquenta mil réis ( 4 :250$0) e será transcrito no livfo
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da- Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março d8 19/d, 120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.985 -

DE

20

DE ldAH.ÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Antó'fiio Ferreira dos Santos Neto
a pesquisw· mica e asso~iailds, no municipio de Conselheiro Pen,a,
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribui-cão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituiç,ão, .e nos termos do decreto:-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1. 0 ·Fica autorizado o cid'adão brasileiro José Antônio
Ferreira dos Santos Neto .a pesqúisar mica e as•sóciados numa área
de vinte hectares (20 Ha), situada nas proximidades do "Carrego
do Rapa", distrito de Penha do Norte, município de Conselheiro
Pena do Estado de Minas Gerais, .área ·esse delimitada por um ·retângulo cujo vérlice inicjal está colocado a mil duzentos (1.200)
meLros com rumo auarenta e quatro graus e trinta minutos sudeste
(44°30'SE.) da confluência do Córrego do Rapa com um outro córrego que passa nas proximidades das casas de João Martins e Elias
Berliz -e os lad'os adjacentes a ess•e v.ért.lice .teem os seguintes comprimentos e orientacões: quinhentos (500) metros, trinta e cinco
graus sudeste (35°SE) e quatrocentos (400) metros, cinquenta e
cinco graus sudoeste (55°SW), respectivamente. Esta ·.autorização
.é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código d_e Minas
e seus números I, II, III, IV, IX e outras do citado código não expre~samente mencionadas nest-e decreto.
ArL 2.0 O concession.ário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins do estudo sobre o -minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
.forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e Il do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigoS!
39 e 40 do citado código.
Art. 5.o O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorizacão de pesquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a qua-ntia de duzentos
mil réis (20080) e será transcrito no livro p-róprio da Divisão dr
Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposiç,ões ·em contrário.
Rio -de Janeiro, 20 de marco de 1941, 120.0 da Independênoia e

53.o da República.

GE'l'ULIO VARGAS.

Fe1·nando Costa.
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DECRETO N. 6. 986 -

DE

20

DE MfARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão ln·asileú•o Lmt1'o Fa·ria a pesquisar minério de
manganês no município de -Sa:nta Bá1·bara, lug.a1'

denomina.do

"Brucutú", Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4. letra a da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 •Fica autorizado o cidadão brasileiro Lauro Faria a
pesquisar minério de manganês, numa área de noven-ta e um hectares
e oitenta e três ares (91,83 Ha.) situada no lugar denominado ''Brucutú" (ex-colônia Estadual - Fazenda do Brucutú) nos lotes números cinquenta (5D) e cinquenta e três (53), distrito e município
de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um ·polf.gono que tem um de E•eus vértices situadb a mil e duz,entos
metros (1.200) rumo vinte e três graus nordeste (23°NE) de
sede da "Fazenda .Brucutú" e cujos lados teem os seguintes com ..
primentos e orientações mag·néticas: quinhentos e cinquenta metros
(550 m.) e vinte e seis graus noroeste (26° NW): oitocentos rr.etros
tros 800 m.) e <lezessete graus nordeste· (17° NE); ,quatrocentos
metros ( 4{)0 m.) e oitenta e dois graus sudoeste (82° SE); oitoeentos e cinquenta metros (8·50 m.) e oit~nta e cinco graus nordeste (85° NE); trezentos metros (300 m:) e nove graus sudoeste
(90 SE); s·ei·scentos metros (·600 m.) e sessenta e nove graus sudoeste (69° SW); quinhentos e .oi.nquenta metros (550 m.) e setenta e nove graus noroeste (N 79° W); setecentos e cinquenta metenta (7'50 m.) e vinte e dois graus sudoeste (22° SE). - Esta autorização é outorgada m(~diante as condições do art. 16 do Código de
Minas 2 seus números I, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de e-studo sobre o minério e custeio
cfos trabalhos.
Art. 3.0 -Esta autorização ·será .declarada caduca ou nula, na
forma do ~ 1.0 d'o art. 2'"' e do art. 26 do Código de Minas, se ocor-~
rerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art.. 4. 0 As propriedades• vizinhas estão · sujeitas às servidões,
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos art.s. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Prod'ução Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. -6.0 O título da autorização de :p-esquisa que -será uma
via autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de novecentos
e vinte mil réis (920$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçã-o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 ,Revogam-se as disposições em -contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernandlo Costa.

ATO~

DECRETO N.

415

DO PODER, EXECUTIVO

6.~87- DE

20

DE MARÇO DE

1941

Autm·iza o cidadão b1·asileiro .t.Uanuel Luiz d.a Costa Melo a pesquisa?' ora.fite no rnunicipio de ltapecerica, Estado de Minas
Gerais.
Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falia
pagamento.
DECRETO N. 6. 988 -

DE

20

DE MARÇO DE

de

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Rielli a pesquisar água ntineral no
município de Serra. Negra, Estado de São Paulo
O -Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Rielli a pesquisar água mineral em terras de sua propriedade situadas nas imediações da cidade de Serra Negra, município e comarcá do mesmo
nome, Estado de São Paulo, numa área de um .hectare, set.enta e um
ares e setenta centim:·es (1,71,70 Ha.), delimitada por uma poligonal
que tem um de seus vértices situado sobre a intercessão de uma cerca
divisória com o muro da rua 14 de julho, distante vinte e um metros
e quarenta centímetros (21,4.0 -m.) do canto das- ruas Monsenhor
:Manzini e J 4. de Julho e cujos lados teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: setenta e dois (72) metros, cinquenta e sete
graus nordeste (57°NE) ; dezesseis (16) metros, rumo sessenta e nove
graus trinta ·minutos sudeste (69°30'SE) ; cento e quarenta e dois
(142) metros para a esquerda sobre a rodovia Serra Negra-Lindóia;
trinta e três_ (33) metros, quarenta e oito graus, noroeste ( 480NW) ;
quarenta e seis metros e quarenta êentímetros ( 4.6,4.0 m.), rumo cinquenla e _um graus e vinle minutos noroeste (51°20''NW); oitenta
e quatro (84) metros para a esquerda sobre o chanfrado divisório;
trinta e cinco metros e trinta e cinco centímetros (35,35 m.), rumo
set:·sent.a e três graus trinta minutos sudoeste (63°30'SW); -trinta metros e sessenta centímetros (30,60 m.), rumo sessenta e cinco graus
sUdoeste (650SW); vinte e um metros e vinte centímetros (21,20 m.L
rumo sessenta e sete graus sudoeste (67°8\V); quatorze· (14) metros,
rumo sessenta e ·quatro graus trinta minutos sudoeste (6l..P30'S\V);
setenta e dois (72) metros para a esquerda, confrontando com cafezal
e terras de João Pires; dez metros e cinquenta centímetros (10,50 m.),
rumo cinquenta e um graus sudoeste (51 °SW) ; nove metros e cinquenta centímetros (9,50 m.), rumo quarenta e cinco graus sudoeste
(45°SW), alcançando o muro da rua 14. de Julho seguindo-se por ele
numa distância de vinte (20) metros para a esquerda até o ponto de
partida, tudo conforme planta afquivada no Departamento Nacional
da Producão Mineral. Esta autorização é Outorgada mediante as condioões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2. 0 . O concessionário da autorização poderá util~zar-se do·
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
j
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Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 • O concessionário da autorização será fiscalizado. pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 7i do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 • O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(100$0) e será transcrito no liYro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Ivline:r;al do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o. Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 20. do març.o de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.989

-DE

20

DE MARÇo DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Gonçalves da Silva a pesquizar mica
e associados no rnunicípio de Peçanha do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art.. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado. o cidadão brasileiro José Gonçalves da

Silva a pesquizar mica e associados numa área de cinquenta hectares
(50 Ha. }, situada no lugar denominado "Rihéirão da Escadinha 1",
distrito de Coroaci, municipio de Peçanha do Estado de :Minas Gerais,
área essa delimitada por um retângulo tendo um dos .vértices colocada a cento -e vinte (120) metros, rumo quinze graus noroeste (15°
NW) da confluência do ramo direito do córrego da Escadinha com o
córrego do Seabra e os lados adjacentes a este vértice teem os seguintes comprimentos e or.ientações magnéticas: mil {1. O(){)) metros,
setenta e cinco graus norde~.te (75° NE) e quinhentos (5ü0") metros;
'.IUinze .graus sudeste (1·5° SE), respectivamente. Esta .autorização é
outorgada mediante as condiçõ~s do art. 16 do Código de Minas e
seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para finS de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

Art. 3. 0 Esta autorização será de-clarada caduca ou nula, na
forma d-o § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 ,do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.

A'~
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Art. 4. 0 As m·qpriedad~$: vizinQqs ~stão sujeitas às scrv~dões de
solo e $:tibsolo p~ra os· f in;; cja pesquisa, na forma dos arts. 39 e IJ:O
do citado Código .
.Art. 5.0 O concegsionário da autori;wção será fiScalizado. p'elp
D~p~rtp.rnento N:q.-cional çla :flrodução Mineral e gozará dos favores
disc.rimina,dos no art. 71 cto moomó ·Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que ser;.\ uma via
a:utê'ntica deste decreto.,. .pagax;} de S elo a quantia de quinhentos mil
réis (500$000) e será tr~ansor~to no livro próprio da Divisão de Fomento 'da P:roduçãq )\1ineral QQ. Ministério da AgriculLu~a·.
·
Art. 7.0 Revogam-&~ as d,isposições em contrário.
1

Rio

d~

Jar>eiro, 20 de lllarço de 1941, 120. 0 da Independência e

53. o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Cost'a.

DECRETO N. 6. 990-

DE

20• DE MARÇO

DE

1941

Autoriza a cidadã brasilNra. Zttlimira Tavares da Gama a pesquisar
quartzo no mv.nícípio çle ~ltlagé, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art.. 1.o Flc.a autorl~ada a cidadã brasileira Zulrllira Tavares
da Gama a pe-sqtüsar quart7;p numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.L situada no lugar denominado "Fazendas Reunidas de Sernambetiba Limitada'\ terceiro (3.0) distrito. do município de Magé
do. Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por um quadríJátero com um vérLice situado a mil setecenlos e vinte (1. 720) meLros, rumo setenta e um graus noroeste (71° NW) do ponto onde a.
Estrada de Feno Leop.oldjna atravessa o rio Guapí e cujos lado:::
teem os .seguintes ·compi~im~ntos e orientações magnéticas: dois mil
(2.000) metros, se.tenta e cinco grau-s norOeste (75° NW); dois mil
novecentos e quarenta {2·.94·0) -m~tros, doze graus nordeste (12°·
~E); mil quatrocentos e· setenta (1.470) metros, setenta e quatro
g·raus sudeste (711° (3E) e três mil (3 .000} metros, dois graus sudoeste (20 S\V) . Estu ;1utorização é outorgada mediante· as· condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, 111, IV, VII,
IX e outras do citado CJ'ó.digo não expressamente mencionadas neste
decreto. ..
Art. 2.0 A ceh~essipnária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa paro. fins ·de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art, 3.0 Esta autorização será declarada caduca .ou nula, na
forma do ~ 1.c do ;ut.. 24 e do art. 26 çio Código_ de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do. citado art. 2~
e no art. 25 dp m~smo Código·.
Gol. dil Leis - Vol. li
27
li
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Art. 4. 0 As propl'iedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na for-ma dos artigos 39 e
,;o do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamentc Nacional da Produção Mineral e gozará dos fayores
discriminados no ar L. 7 t do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica ::leste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos
de réis (5 :00.0$0) c será transorito no livro próprio da Divisão de
J!'omento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revog·am-se as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Indep_endência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS •

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.991-

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Teixeira Lopes Lima a pe-s ..
quisar mica e associados no município de Cataguazes do Estado
de Minas Ge1·ats.
O Presidente da Hepública. usando da atribuição que lhe confar~
o ar-t. 74, letra a, da Constituic.ão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); docrcta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidad&o brasileiro Sebastião Telxeir22.
Lopes Lima a ,pesquisar mica e associados numa área de quarenta e
nove hectares (49 Ha.} no lugar denominado "Serra da Búa Vista,•,
município de Cataguazes do Estado de Minas Gerais, área esta delimitada por um contorno .e:x:agonal fechado que tem um dos vértices
situado a vinte e três (23) .. metros rumo cinquenta e sete graus e quarenta e cincn minutos- nordeste (57°li5'NE) ·da ponte exi·s,tente na
estrada para Itamaratí sobre o Ribeirã0 dos Pires e cujos lados tcem
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos e
oitenta e cinco (585) metros rumo vinte e três graus e trinta minutos sudoeste (23°30'SW), quinhentos e oitenta (580) metros rumo
,sessenta e oito graus e trinta Ininut'Üs sudoeste (-68°30'SW), ·oitocentos e quarenta e três (843) metros rumo vinte graus e trinta minutos
noroeste (20°30'NW), cento e vinte e seis (126) metros rumo oitenta
e oito graüs e trinta minutos nordeste (88°30'-NE), :cento -e trinta
(130) metros rumo doze graus sudeste (12° SE) e novecentos e vinte
(920) metros rumo oitenta e cinco graus nordeste (85° NE). - Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. .2.0 O concessionário -da autOrização poderá utilizar-se do
:produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minér"io e custeio dos
trabalhos.
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De ...
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quatrocentos e
noventa mil réis ( 490$0) e será transcrito no livro próprio da Divi.são de Fomento da Produção Mineral do Mmistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiçes em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 19/d, 120.0 da Independência e
ú3.o da República.
GETULIO VARGAS •

Fe1'nando Costa.

DECRETO N. 6. 992 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Retifica o art. -1.o do O:cc'i·eto n. 6.723, ·dle 15 d,e- Ja,'neiro- de 19·41, g·ue
autorizou o cidadão brasileiro Ivo de .M,agalhães. a pesqutsm·
carvão mineral no município de Bagé no E'stado do Rio_ Grande
do Sul.

Não foi publi-cado ainda no
_pagamento.

DECRETO N. 6. 993 -

DE

"Diário Oficial" por falta

20

DR MARÇO DE

de

1941

Retifica o dec1'eto n. 6.740, de 23 de Janeiro de 1941, que concedêu à
"Sociedade Importadora e Exportadora Limitada" autorização para
funcionar como empresa de mineração
O Presidente da República usando da atribuiçã'O que lhe confere
artigo 74, -letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei nú...
mero 1.9&5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

<O

Art. 1.0 Fica altera~o 'O art. 10 do df'..creto n. 6. 74-ü, de 23 de janeiro de 1941, que concedeu à "Sociedade Importadora e Exportadora
Limitada, autorização para fun-cionar como empresa de mineração,
que passará a ter a seguinte redação: - E concedida à "Sociedade
Imp'O-rtadora e Exportadora Limitada", sociedade por quotas de res-
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ponsabilid(':!,de limit;j.da, com sede na qapital çlo Est~qo da Baía, autofizaçâo par-~ funcionar como empresa de mil:ler::~,ção de· acordo com o
que di'spõe o art. 6° § 1o do decreto-)ei n. t ,~8!5, de 29 -d~ janeiro:
de 194-ü (Código de Minas), fi.cando a mesma socieda-cle obrigada a
qp_mprir- integralmente as leis e regulamentos em vig·or ou que vierem
· ~ vigorar sobre o çbjeto da referida autorizaç_5.o.
Art. 2.o Revogam-se as disposJcõe~ ~m contrário.
}\ia de Janeiro, 201 de março de: 1941, 120.0 dá Indepençlência e:
53.o da Rep~blica.
GETULIO VARGAS,

F{!"tnando Costa.

---DECRETO N·. 6.994-

DE

2ú

DE MARÇO DE

19/d

Retifica o. dect'eto n. 6.639, de 26 de dezembro de 1940, que aut01'izouo Governo ào E.<;tado de, Rio Grande do Su~ a pesquisa1' cm·vão.
mineral no mun-icipio de Bagé, daqnele Estado.

O Presidente da H.cpública, usandO da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e no-s termos do decreto-lei n. 1 . 9S.5t
de 29 de ,janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art,_ 1.° Flc·:t alteradQ o art. 1.0. do decreto p. 6.63~, de 2.6 p_e
dezer4bro de 1940, que passa Q ter a !5e~u,inte reda,cã,o: Fica autoriz;;tdo o. Governo . do Estado do Rio Grande- do Sul a pesquisar carvãomineral numa área de oitocantos e cinquenta e cinco (855) hectares
situada no município de Bagé do Estado do Rio Grande do ·3ui e
delimitada por um contorno poligonal mistilíneo- fechado que tem
um dos vértices sitllqdo a oitocento$ e cinquenta (850) metros para
leste (E) do marco quilométrico trezentos e quarenta e sete (347)
do rama;, Bagé-Pelotas _da Rêde Viação Férrea do Rio Grande do
Sul e cujos lados lP-em os seguintes comprimentos e orientações ma-·
gnéticas: dois mil e vinte e cinco (2.025) metros e rumo norte (N);
três mil seiscentos e vinte (3.620) melros e rumo oeste (\V); três.
mil e oilenta (3 .OSQ: metrns e rumo sul (S); três mil novee.ento.;;
e dez (3.910! metro~. contados ao longo do eixo da via férrea, partindQ.,.,se de um ponto ~itua(io~ Lambem sobre o eixo da referida via
férrea e 3. sessentã (60) metros, para oe{';te (W), do marco quilométriCo trezentos e quarenta c quatro (3114). Esta autorização é outorgada mediante as se:gu il'ttes condições:
I .,.,..- O título da antorização_ dé pesquisa,, que será· uma via autêntica deste decreto. será pessoal e somente transmissível nos casosprevistos p.o r~~ I dÓ art. 16 do Código de Minas;
II - Esta autorização vigorará por dois (2) a11os, podendo set
renovada, a juizo do GOverno, se ocorrer circunstância de força maior
devidamente comprovada;
III - O C(,l.mpo da pesqui~a não pod~rá exceder à área fixadq
"V.~ste decreto;
'
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IV __,_ b governo fiscalizará, pelo Departamento Naeionàl da Produção Mineral, todoe os trabalhos da pesquis'a, sendo-lhe facultado
heies ínter,7ir afim de melhoi· oríentai'-lhés a marcha;
V - Na conClusão dos trabalhos, o concesSionário da autonza-.
ção apl'esentará um relatório, firmado por engenheiro de· minas legalmente habilitado, contendo as inforinações e dadoS especificadoS
no n. iX e alíneas do art. 16 d<? Códig6 de Minas;
VI ~ O ctméessionário da aütorização poderá utiiizai'-se do
prOduto da w~squisa para finS dé estudos sobre o mirtério e Custéw
dos trabalhos;
VII . . . . . Ficà.m :·essalvados os interesses de terceiros, res~arcmdo
ó Cbti.CésSitJrtário dà aiJ torização d'anos e prejuízos qú'e ocasionar, a
qiJern de direito, e nUo respondendo o Governo pelas íiinitações que
possam sobrevir ao título, da oposição dos dilos direitos.
Art. 2. 0 O título de autorização de pesquisa a que se refHe o
decreto :iL 6.639·, de 26 de dezembro de 1940, terá como ~ecessáriu·
r:omplement.o urna via autêrttica deste decreto.
Ar:. 3.0 A presente notificação de decreto não fica sujeita a pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-~e as di.spo-:;ições em cont.rário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência e
ti3.0 da República:
GETULio VARGAS.

FeTnandó Costa.

DECRETO N. 6. 995 P1'D1'roga

por

~tm

( 1)

ano o

DE 20 DE rvrAnço DE

Pt(I;ZO

1941

constc;·nte elo n. I do art. 2.0 do

decreto n. 4..658, de 6 a1e setemb1'0 de 1939.

Não fOi publicado ainda no
pàgamento.

DECRETO N. G. 996 --'-

DE

"Diál'io Oficial" pai· falta

20

nr~ l\·IAH()O DE

de

1941

Revigm·a o decTeto n. 3. 196, ·cte 8 de nwi'ÇO Ue 1939 que ou.to1'you
à P1'e{eitwra .Mru.nicipal de Oliveira,., Estado de Minas Gerais,

concessão pm·a o (tproveitamcnto de

Não foi publicado
pagamento.

ainda no

~t..ma

queda dágua.

"Diário Oficial" por falla

do
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DECRETO N. 6.997 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Concede à "Mineração Rio Doce Limitada" autorização pm·a {uncio1W1' corno emp1_·esa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janoiro de 1940 (Código de Minas); deoreta:
Art. 1,0 É concedida à "Mineração Rio Doce Limitada", sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede no Distrito
Federal, autorização para funcionar como empresa de mineração,
de acordo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a·· cu-mprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-~e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 998 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Concede à "Cromita do B1·asil Sociedade An6nVma' autorizaçiio ·1Jara
[.unc:ionaw como empresa de mdnerqçiio.
Não foi publicado ainda no
pagamento.
DECRETO N. 6.999-

DE

"Diário Oficial)' por .falla de

20

DE MARÇO DE

1941

Concede à "}vlineração Itabirito Limitada" autorização para funcionar
como empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 E' concedida à "Mineração ltabirito Limitada'\ sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, autorização r:ara funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). ficando a
mesma sor.iedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vig·orar ·SObre o objeto da referida
autorização.,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS

Fe1•nando Costa

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEGI\ETO N. 7.000-

DE

2!

DE MARÇO DE

!94!

Concede subvenções a ·in.stitu-ições (liSSistenciais e -c·ull'urais, na importancia total de 17.039:000$0, para o exe1·cício de· 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1'3 do
decreto-lei n. 527, de i
julho de !938, decreta:

ae

Artigo único. Ficam concedidas no corrente ano, às instituições assistenciais e culturais, no Distrito Federal, Território dn
Acre e nos Estados, as subv·~nções constantes da relação anexa, no
total de dezessete mil e trinta e nove contos de réis (17 .039 :000$0),
correndo a df.lsp8sa por contá da verba 3 - Serviços e Encargos Consignaoão I - Diversos - subconsignação 06 - Auxílios, contribuições e sub,ienções _:_ c} subvenções - 24) para pagamento' das
subvenções etc. -anexa· n. 13 - art. 4.0 do decreto~lei n. 2.920,
de 30 de dezembro de !940.
'
Rio de Janeil'O, 21 de março d-e 1941, 120. da Independência e
53.0 da I\<>pública.
0

ÜETULIO

VARGAS.

t~ustavo

Capanemu.

A. de Souza Costa.

Relação das subvencõe~ a que se refere o decreto n. 7 .000, de 21
de março rle !941.
Território do Acre:
1. Academia Acreana de Letras, de Rio Branco.
2. Instituto Técnico~Escoteiro de Educação, de

2:000$0

8ena M'adureira . . .................... .
3. Santa C3sa· de Misef_icórdia de Sena Madul'eira, de Sena · Mactureira ........ _
..... .
4. Santa Casa de Misericórdia do Acre, de Rio
Branco. . • ............... : ......... · · ·

!0:000$0
.5:000$0
30:000$0
47:000$0

11mazonat1:
5. Asilo Orfanológico de Tefé, de Tefé ....... .

10:000$0

ü. Casa Dr. Fajardo Sociedade de Amparo à
M'aternidadn e h Infà.ncia, de- MJ.máus ....
7. Colégio Nossa SenhOl'a Auxiliadora, de Ma-

20:000$l'

IlâUH • • • • -••••.•. -•.•.••.•••••• .'...•.•••

M. Esc0la Agronômica de Manaus, de Man~us ...
9. Faculdade de Farmácia c Odontologia de Manaus, de Manaus ...................... .
10. Hospital de Nossa Senhora de Fátima. de Boa
Vista . • ................ · · · · · · · · · · · · ·

!5:000$0
16:000$0
15:000$0
30 :00()$0

ATOS Do PoDER EXEcUTiVO
11. Missões Salesianas dó AniazonáS, de Marta tis.

12. Orfanato Santa Teresa, de Te fé ............ .
13. Patronato Feminino Santa Terezinha da Gacbomrinha, de Manaus ................. .
14. !'·reíeitura Apostólica do Alto Solimões, de
~ão Paulo de O!ivença ......... ~ ...... .
15. Prelazia de Porto Velho, de Portó VelhO .... .
16. Pr-elazia do Rio Negro, de Rio Negro ....... .
17. Santa Casa de Misericórdia, de Manaus ... -..

50:000$0
10:000$0
20:000$0
30:000$0
200:000$0
200:000$0
60:000$0
676 :OÓ0$0

1S.
19.

:w.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

n.

28.

~9.

30.

31.
~2.
~3.

34.
35.

B6.

Pará:
Assocmção da Pia União do Pão de Santo
Antônio, de Belem
.................. .
Associacão das Irmãs Clarissas, de· Saniarem.
AssOciação dos Escoteiros datólicos de São
Raimundo, de Befem ..........•.......•
Casa de Saude Marítima do Pará, de Bel em.
Club do Remo, de );lelem ................. .
üolégio ::-;anta Rosa, de Conceição do Araguaia
............................. .
Dispensário São Vicente de Paulo, de Bel em.
Esnola Profissional J:Peminina Obra da ProVidência, de Bel em ................... .
Fwmldade de Medicina e Cirurgia do Pará, de
Belem ............................... .
Instituto Calmette do Pará, de Bel em ...... .
lb.stituto de Assistência Social Cutijuba, de
Ilha de Cutijuba ...................... .
Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Pará O f ir Loiola, dé Beleih ....... .
Internatos. das Educanda~ lndí15·enas das Irmãs Ql&i'isSás na MisSão <io !3ão Franc.dsCo.
de Sànt.ar•em
................... .
Missão DórhiiliCáU.à je 'Sótü~ei(;ão 1lc A.r'aguaia. 1e GõtiCeic:.ão do AraguaHi ........ .
Norte Agtoriôrhico (Orgão of~cii.tl do bir·ató1'io Ácadêmico de Agi'ortóíriià dó Patá).
ffe Beleiri . . . ........................ .
Prelazia do Guamá, de Bragança ...........•
Santa C::~.sa de Misericórdia, de óbidos ..... .
Santa Casa de Miser1eórdia do Pará, de Bolem
.............................. .
Sociedade üivil Escola de Agronomia e Ve"' .
terinária do Paráj de Bel em .. , ... : .•....

37. Sociedade das Filhas do Coração ltnacuhtd\l de
Maria, çie Vila do Pinheiro .... , .......... .

38. Sociedade Paraense de Educação, de Bel em .. .
39. Veneravel Ordem Terceira dê 8ãó Francisco
da P~nitêncta, d~ BeJP-m . o.;-~ ......... ,

5:000$0
15:000$0
5 :OOó$o
30:000$0
3:000$0

6:000$0
20:000${)
30:{)00$0
80:000$0
10:000$0
5:000$0
30:000$0
lO :000$0

25:{)00$0
5:000$0
!0:000$0
25:000$0
100:000$0
30:000$0
5:000$0
2:00fJ$0
JO :000$0
481:000$0
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Maranhão:
40. Academia de Comé!'cio do Maranhão, de São
Luiz................................. .
41. Asilo de Mendicidade, de São Luiz ........ .
42. Asilo Orfanológico Santa Luzia, de São
Luiz ....................... · · · · · · · ·
43. Associação das Senhoras de Caridade, de São
Luiz................................ .
44. Associação Educadora Italo-Brasiliense, de
São Luiz ............................. .
45. Centro Al'Lístlco Operário Caxiense. rle IJaxias .................................•
4ô. Centro Artístico Operário Maranhense. de São
LUIZ,

.••.•.••.•••..•...•••.....••••••

q7. Centro Caixeira!, de São Luiz ..••.•........
48. Centro Espírita Maranhense, de São Luiz ..... .
49. Educandário São José, de Caxias ........... .
50. Escola de Agronomia do Maranhão, de São Luiz.
E1. Escalá PráÚea de Ebt,ricidad8, Telegrafia e Radiotelegrafia, de São Luiz ..............· .. .
'52. Faculdade de Direito do Maranhão, de São Luiz
53. Ginásio Caxiense, de Caxias ........ ; ...... .
.54. Instituto de Assistência à Infância, de São Luiz.
55. Instituto de Letras e Ofícios Gomes ct8 Sousa, de
Coroalá ............................... .
56. Liga l\>laranhense contra a Tuberculose, de
São Luií.o ............................... .
57. Santa Casa de Misericórdia, de São Luiz ..... .
'58. Seminário de Santo Antônio, de São Luiz ..... .
'59. Tenda Espírita de Caridade Dl'. Neto Guterres
de São Luiz ........................... .
'GO. União Artística Operária Caxiense, de Caxias ..
·61. União Beneficente dos Talhadores, de São Luiz.

6:000$0
20:000$0
10:000$0
!2:000$0
12:000$0
6:000$0
15:000$0
IO:OG0$0
5:000$0
5:000$0
20:000$0
3:000$0
15:000$0
5:000$0
10:000$0
,, :000$0
10:000$0
30:000$0
5:000$0
3:000$0
10:000$0
3:000$0
219:000$0

Piauí:
132. Apostolado de Caridade Santa Catarina de Sena,
de Parnaiba .................... · ....... .
'63. Associação de Proteçho à Infância Darcí Varga::::,
de Florianu ............................ .
:64. Centro Espírita -Piauiense, de Teresina ...... .
65. Colégio de Nossa Se:1hora das Graças, de Par"'
naiba ......... ·........ ' ............... .
-Gú. Colégio Nossa Senhora das Mercês, de São Raimundo Nonato·. : ....· .................... .
67. Colégio Santo AntOnio, de T"'resina .......... .
'68. Escola R~b.eiro Gonçalves, de ~ão J oã6 do Piauí

3:000$0
5:000$0
3:000$0
1:000$0
3:000$0
3:000$0
3:000$0
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69.
70.
71.
72.

Instituto São Luiz Gonzaga, de Parnaiba.: ... _.
Lactário Suzanne .Jacob, de Parnaiba ....... .
Santa Casa de Misericórdia, de Parnaiba ..... .
União Artística Operária Amarantina, de Amarante ................................. .
73. União Artística Operária Florianense~ de ~loriano ................................. .

5 000$0
5 000$0
'20 000$0
4:000$()
5:000$0
60:000$0

Ceará:
7 4.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
SI!.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.

Academia Cearense de Letras, de Fortaleza ... .
Academia de Lelras do Ceará, de Fortaleza .. .
Asilo de Mendicidade, de Fortaleza .......... .
Asilo de Menores J uvenal Carvalho, de Fortalet:a ................................. .
Asilo do Bom Paslor, de Forlaleza ......... .
Associação Capela de São Pedro, de Fortaleza.
Associação das Irmãs Terceiras Capuchinhas, de
Fortaleza .............................. .
A.ssociação das Senhoras de Caridade, de Fortaleza ................................. .
Associação das Senhoras de Caridade, de J oazeiro ................................. .
Associação dos Empregados no Comércio de
Sobral, de Sobral. ...................... .
Associação dos Empregados no Comércio do
Grato, de Grato ......................... .
Associação Luiz a de Marillac, de Fortaleza ... .
Associação Osvaldo Cruz (mantenedora do Instituto Pasteur), Fortaleza ....... ·....... .
Casa de Caridade, de Grato ................. .
Casa de Repouso São José, de Quixadá ....... .
Colégio de Santa Rita, de Maranguape ....... .
Colégio Nossa Senhora da Salete, de Joazeiro ..
Colégio Sagrado Coração de Jesús, de Quixadá.
Colégio Salesiano Domingos Sá vi o, de Baturité.
Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliado-ra~
de Baturité ....................... .
Colégio Santana (Escola Normal), de Sobral..
Colégio Santa Teresa de Jesús, de Grato ..... .
Coluna Santo Antônio do Educandário Santa
Maria, de :F'ortaleL.a ..................... .
Consen·atório de Música Alberto Nepomuceno,
de Fortaleza ........................... .
Dispensário dos Pobres, de Sobral. .......... .
Dispensário dos Pobres de Fortaleza, de Fortaleza .................................. .
Educandário Nossa Senhora de Lourdes, de Fortaleza ................................. .
Escola Apostólica, de Baturité .............. .
Escola de Música Carlos Gomes, çie Fortaleza.
Escola Doméstica Sagrado Coração de Jesús, de
Guaramiranga ........... ·.............. .
Escola Noturna São Vicente de Paulo, de Fol'taleza ................................ .

2:000$()
2:000$0
10:0()0~0

5:000$0
10:000$()
5:000$0
6:00080
12:000~()

2:000$0
6:000$0
10:000$()
5:000$0
10:000$0
5:000$0
6:000$0
10:000$0
3:000$()
2:000$()
20:00080
20:000$0
10:000$0
10:000$0
. 5 :000$1}
3:000$0
10:000$0
20:000$0
5 : 1}00$()
20:1}00$1}
2:000$0
10:000$0
5:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

105. Escola Noturna São Vicente de Paulo, de I\'laranguape ............. · .... · · · · · · · · • · · · · · · ·
106. Escola Técnico-Profissional Feminina do Colégio Santa Isabel, de Fortaleza ........... .
107. Externato São Vicente de Paulo, de Fortaleza ..
108. Fenix Caixeira!, de Fortaleza .....,.......... .
109. Hospital de Santo Antônio dos Pobres, de lguatú
110. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
de Fortale~:a ........................... .
111. Instituto do Ceará, de Fortaleza ............. .
112. Maternidade Dr. João da Rocha Moreira, de Fortaleza ................................. .
113. Obra das Vocacões Sacerdotais, de Fortaleza ..
114. Orfanato do Colégio da Imaculada Conceição, de
Fortaleza .............................. .
1.15. Orfanato J,esús·, Maria e José, de Joazeiro .... .
116. Patronato Imaculada Conceição, de Pacotí. .. .
117. Patronato Juvenal de -Carvalho, de Cascavel ... .
118. Patronato São João de 'rauapé, de Fortaleza ..
119. Patronato São José, de Aracatí. ............ .
120. Santa Casa de Misericórdia e Asilo de Alienados
São Vicente de Paulo de Porangaba, de Fortaleza ................................. .
121. Sociedade de Cultura Artística, de Fortaleza ..
122; Sociedade Pró-Educação Rural de Limoeiro, de
Limoeiro .............................. .
123. Sociedade São Vicente de Paulo, de Grato .... .
124. União Beneficente Jom:eirense, de Joazeiro .. .
125. União de Moços Católicos, de Fortaleza ...... .

2:000$0
5:000$0
3:000$0
10:000$0
50:000$0
25:000$0
2:000$0
15:000$0
3:000$0
10:000$0
u:ooo$0
20:000$0
10:000$0
15:000$0
20:000$0
100:000$0
3:000$0
16:000$0
6:000$0
5:000$0
10:000$0
587:000$0

Rio Grande do Norte:
126. Associação das Damas de Caridade, de Naütl
127. Associação de Caridade mantenedora do Dispensário Sinfrônio Barreto, de Natal. ....... .
128. Associação Educadora Caicoense, de Caicó ... .
129. Centro Operário Natalense, de Natal. ........ .
130. Círculo Operário de Natal, de NataL ..... c-•.•
131. Colégio da Imaculada Conceição, de Natal. ...
132. Colégio Nossa Senhora das Neves, de Natal. ..
133. Colégio Sagrado Coração de Maria, de Mossoró
134. Colégio Salesiano de São ,José, de Natal ..... ..
135. Colégio Santa Agueda, de Ceará-Mirim ....... .
'136. Colégio Santo Antônio, de Natal. ............ .
137. Escola de Comércio de Natal, de Natal. ...... .
138. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
do llio Grande do Norte, de Natal. ...... .
139. Liga Artístico-Operária Norte Riograndense, de
Natal ................................. .
140. Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, de Natal
141. Pat,onato da Medalha Milagrosa, de Natal. ...
142. Sociedade Escolas e Ambulatório São José, de
Natal ............................. , ... .

10:000$0
15:000$0
1:000$0
5:000$0
2:000$0
,, :000$0
4:000$0
5:000$0
5:000$0
5:000$0
10:000$0
10:000$0
12:000$0.
3:000$0
15:000$0
3:000$0
2:000$0
111 :000$0
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Paraiba:
143. Asilo de Mendicidade Cafneiro da Cunha, de

João Pessoa ........................... .

144. Asilo de 1\IendiGidade Deus e Caridade, de Cam--

10:000$0

pina Grande ......................... · ... •

10:000$0

de João Pessoa ................ -......... .
146. Dispensário São Vicente de Paulo, de Chrnpina
Grande ....................... _......... .
147. Ginásio Diocesano de Patos, de Patos ....... .
1ti8. Hospital Pedro I, de Campina Grande ....... .
149. Instituto de ProteçãiJ e Assistência à Infância
de João Pessoa ......................... .
150. Orfanato Dom Ulrico, de João Pessoa ....... .
151. Santa Casa de Misericól'dia, de João Pessoa, ..

3:000$0

145. Associação Paraibana de Cirurgiões_ Dentistas,

10:000$0
3:000$0
12:000$0
10:000$0
10:000$0
30:000$0
98:000$0

Pernambuco:
152.
153_.
15/L
155.

156.
157.
158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.

165.
166.

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

17'4.
175.

176.
177.
178.
-179.

Abrigo Teresa de Jesús, de Recife ........... .
Academia Pernambucana de Letras, de Recife ..
Academia Santa Sofia, de Garanhuns .•.......
Asilo do Bom Pastor, de Recife ............. .
Casa, de Caridade da Imaculada Conceição, de
Nazare ............................... .
Casa do Pobre de Olinda, de Olinda ......... .
Casa dos... Pobres, de Vitória ................. .
Centro Lítero-Cívico Bomconselhense, de BomConselho .......................... ·.... .
Colégio Coração Eucarístico de Jesús, de Recife
Colégio da Imaculada Conceição, de Recife ...•
Colégio do Sagrado Coração, de. Caruarú ..... .
Colégio e Orfanato .Nossa Senhora do Amparo,
de Surubim ............................ .
Colégio Nossa Senhora AuxiliadiJra, de Petro"
lina .. , .............................. ; ..
Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de Prtl..:.
mares ........................ : . ..... , .-.
Colét;;i_o Salesiano do Sagrado Co!'ação, de Re~e ................................... .
Colégio Santa Teresinha, ele Catende ........ .
Colégio Santana, de Bom Jardim ............ .
Companhia de Carid::~de, de Hecife .......... .
Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo, ·ele Pesqueira .•... , ..... .
Conservatório Pernambucano de Música, .de Recife . • . . . ......................... .
Dispensário dos Pobres, de Pesqueir[l. .. , .... .
Dispensário São José, de Carpina·........... .
Escola Agi'ícola de Goiana, de Goiana ....... .
Escola -Agríeola São Sebastião,. de JaboaJão .. .
Escola A11chieta, de Recife ................. .
Escola de Belas ArLes de Pernambuco, de Recife
Escola de Engenharia de Pernambuco. de Recife
Escola Gratuita Santa Dorotéia, de Recife ....

6:000$0
2:000$0
10:000$0
10:000$0
10:00080
3:000$0
5:000$0
2:00080
5:000$0
3:000$0
6:000$0
10:000$0
10:000$0
5:000$0
20:000$0
5:000~0

6:000$0
60:000$0
3 :p00$0
2:000$0
3:000$0
10:000$0
10:000$0
10:000$0
3:000$0
6:000$0
50:000$0
5:000$0

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

130. Escola Politécnica de Pernambuco, de Recife ..
181. Externato elo Oratório da Divina Providência, de
Recife ......................... · · · .... .
182. ]'aculdade de Comércio de Pernambuco, de
Recife· . . . . . .· ...... · ................. .
183. Faculdade de Medicina do RPcife, de Recife ..
18/L Hospital Dom Malan, de P.etrolina ......... .
185. Instituto Arque.ológico, Histórico e Geográfico
Pernambucano, de Recife ............. .
186. Instituto de Caridade São .Vicente de Paulo,
de Recife .. ~ . . ... _. ................... .
187. ~nstituto Profissional de Iguara.s.sú, de Iguarassú
-188. Jardim da Infância elos Pobrezinhos, de Recife
189. Liga Pernambucana contra a Mortalidade Infantil, de Recife ....................... .
190. Liga Pernambucana contra a Tuberculose, ele
Recife . . ........................... .
191. Liga Protelara ·ela Infância Desvalida do Brurn,
de Recife . . . . ........ : . ............ .
192. O Pão deis Pobres, de Garanliuns ......... .
193. Orfanato de NOssa Senhora do Bom Conselho,
de Bom Conselho . . ................. .
194. Policlínica Fundação Arcelina Amorim de Vas. cancelos, de São Lourenço . . ........ .
195. Santa Casa de Misericórdia do Recife, de Re·cife . . . . ......................... .
196. Sociedade dos Artistas Mecânicos "e Liberais
de Recife . . . . .................... .
197. Sociedade c1os Cooperadores Paroquiais (r:pantenedora do Juvenato Dom Vi ta]), de Recife
198. Sport Club do Recife, de Recife ........... .
199. União dos Artistas Petrolinenses. de .Petrolina . .
. . .............· .......... .
200, União MjsL~ Beneficente de Timbauba, de
Timba,uba . . . . .................... .

70:00080
5:000~{)

15:000$0
70:000$0
6:000$0
6:000$0
6:000$0
15:000$0
10:000$0
15:00{)$0
15:000$0
15:000$0 .
3:000$0
8:000$0
10:000$0
100:000$()
3:000$0
30:000$0
30:000$0
2:000$()
3:000$0
717:000$0

Alagoas:
201. Asilo Bom Pastor, de Maceió ............. .

202. Asilo de Nossa Senhora do Bom Conselho.
de Maceió ........................... ."
203. Associação das Senhoras de Caridade de MaCeió
de Maceió . . . . . . . . . . . . ·.............. .
204. Associação do Ensino Paroquial, de Maceió ..
205. Casa do Pobre, de Maceió ................ .
206. Centro Espírita William Crockes, de Maceió ..
207. Escola Doméstica María Imaculada, de Maceió
208. Escola Noturna e Gratui-ta São Tarcísio, de
Penedo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ...
209. Escola Paroquial de Nossa Senhora Mãe do
Povo, de Jaraguá . . ................. .
21 O. Federação Alagoana pelo Progresso Feminino,
de Maceió .......................... .
211. Hospital de Nossa Senhora de Lourctes, de
Pilar . . . ............. · ......... : . ....... .

10:000$0
5:000$0
5:000$0
3:000$0
20:Ó00$0
3:000$0
10:000$0
2:000$0
5:000$0
6:000$0
5:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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212. Hospital de São Vicente de Paulo, de Palmeira dos índios ........................ .
213. Instituto de Assistência e Proteção á Inmncia
de Maceió .......................... .

214. Instituto Histórico de Alagoas, Maceió ....... .
215. Irmandade do Senhor Bom 'Jesus dos· Martírios, de Maceió . . .................. .
216. Orfanato São Domingos~ de Maceió ......... .
217. Santa Casa de Misericói'dia, de Penedo ..... .
218. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, de
Maceió .
. ..... , ................. .
219. Sociedade Amor e Caridade, de Viçosa ..... .
220. Sociedade e Conferência São Vicente de Paulo,
de União ............................. .
221. Süciedade Espírita Discípulos de Jesús, de
Maceió . . . . ............. .
222. Sociedade Protetora do Ensino Paroquial, de
Penedo .
. ...................... .

10:000$0
15:000$0
3:000$0
6:000$0
10:000$0
2{):000$0
3{) :000$0
10:000$0
15:000$0
6:000$0
10:000$0.
209:000$0

Sergipe:

223. Asilo de Mendicidade Rio Branco, de Aracajú
224. Asilo .São José da Infância Desamparada, de
Capela . . . . ........................ .
225. Associação Aracajuana de Beneficência, de Ara~d

.............................. .

226. Associação Beneficente de Riachuelo, de Riachuelo . . . . ........................ .
227. Associação de Caridade, de Capela ......... .
228. Associação de Caridade. de Japaratuba ..... .
229. Associação de Caridade, de Rosário ........... .
230. Associação de Caridade de Maroim, de l\'laroim
231. Associação de Caridade Nossa Senhora da
Conceição, de Lagarto ........... ·...... .
23.2. Círculo Ope.rári(} de Aracajú, de Araca.jú ... .
233. Colégio Nossa Senhora das Graças de Propriá
234. Colégio Sagrado Coração de Jesús, de Estância
235. Colégio Tobias Barreto, de Aracajú ........ .
236. Haspital Bom Jesds, de Anápolis ......... .
237. H,ospital de Caridade São João de Deus, de Laranjeiras . . . . ....•............... ; ..
238. Hospital de Cirurgia, de Aracajú ......... .
239. Hospital de São Vicente de Paulo de Propriá
240. Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe,
de Aracajú . . ...................... .
241. Oratóno Festivo São João J?osco, cte Ai-acajú.
242. Orfanato da Imaculada Conceição, de São
f:T'iRt.nvi'in

15:000$0
10:000$0
!2:000$0
3:000$0
5:000$0
3:000$0
10:000$0
10:000$0
3:000$0
3:000$0
3:000$0
3;000$0
5:000$0
8 :000;$0
10:000$0
30:000$0
10:000$0
5:000$0
5:000$0
6:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

24B. Sociedade Beneficente Amparo de Maria,
de Estância . . . . .................... .
244. Sociedade da Velhice Desamparada, de Estância .· . . . . ......................... .
245. Sociedade Literária Monsenhor Silveira, de
Estância . . . . ..................... .

431
5:000$0
5:000$0
2:000$0
171:000$0

Baía:

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

Abrigo do Salvador, d'e Salvador ........... .
Abrigo São Vicente de Paulo, ele Ilhéus ... .
Asilo Conde Pereira Marinho, de Salvador . .... .
Asilo de Nessa Senhora de Lourdes, de Feira
de Santana.
. ..................... .
Asiio do Bom Pastor (Convento da Lapa), de
Salvador. ............................. .
Asilo Filhas de Ana, de Cachoeira ........... .
Associação Centro Operário da Baía, de Salvador.
. ......................... .
Associação das Senhoras de Caridade, de Salvador. .
. ........................... .
Associação de Senhoras de Caridade, de Cae-

ti~ ................................ .
255. AssOciação Santa Isabel, de Ilhéus .......... .
256. Casa Pia e Colégio de Nossa Senhora da Salete,
de Salvador . ........................ .
257. Casa Pia'e Colégio dos Orfãos de São Joaquim,
de Salvador.
. .................... .
258. Clube Comercial, de .Joazeiro . .............. .
259. Colégio Santa Bernadete, de Salvador ....... .
260. Colégio Santa Eufrásia, de Barra ........... .
261. Colégio Taylor Egídio, de Jaguaquara
2:62. Conferência do Sagrado Coração de Maria da
Sociedade de São Vicente de Paulo, de Valença................................ .
263. Cruzada do Bem pelo Bem, de Ilhéus . ....... .
264. Escola de Belas Artes da Baia, de Salvador ..
265. Escol~ de Música Alberta Muylaert, de Salvador
266. Faculdade de Ciências Económi-cas da Baía, de
Salvador.
.. ..................... .
267. Fundacão Anti-tuberculosa Santa Teresinha, de
Salvador. .
. ........................ .
268. Fundação Santa Luzia, de Salva~Ol' . ........ .
269. Grupo Espírita Estrela de .Jacob li, de Salvador
270. Hospital Antônio Teixeira So_brinho, de Jacobina.
. .......................... .
271. Hospitfll de Crianças Ana Neri, de Cachoeira ..
272. Hospital de Nossa Senhora da Piedade," de Bonfim.
. ............................ .
273. Instituto de Cegos da Baía, de Salvador . .... .
274. Instituto de Ec·onomia e .Financas da Baía, de
Salvador. .
. ...................... .
'275. Instituto de Música da Baía, de Salvador . .. .
276. Instituto de Proteção e Assistência a Infância da Baía, de Salvador .......•.....•

20 :00'0$0
3:000$0
10:000$0
6:000$0
30:000$0
10:000$0
5:000$0
10:000$0
3:000$0
5:000$0
10 :ü00$0
20:000$0
3:000$0
10:000$0
5:000$0
5 :000${)
5:000$0
3:000${)
5:000$0
3:000$0
10:000$0
10:000$0
20:000$0
3:000$0
10:000$0
3:000$0
7:000$0
12:000$0
5:000$0
2:000$0
20:000$0

4.32
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277. Instituto G~ográfico e Histórico d;1 Baía, d~
Salvador.............................. .
278. InsLitutr. Kardecista da Baía, de Salvador ... .
279. Instituto Politécnico d'! Baia, de Salvador ... .
280. Institü.to São José, de Salvador ............. .
281. Liceu de Artes e Ofícios, de Salvador ........ .
282. Liceu Saksiano do Salvador, de Salvador ... .
283. Liga .Baiana contra a Mortalidade Infantil, de
Salvador.
. ..................... .
~84. Liga Santarnarense contra a Mortalidade Infantil, de Santo Amaro ................. .
285. Maternidade de Santo Amaro, de Santo Amaro
286. Obra de As-sistência aos Pobres.. e aos Menores
Venrlililões, de Salvador ................. .
287. Orfanato da Imaculada Conceição do Convento
do Dçsterro, de Salvador .... _. .......... .
288. Orfanato Hercília Moreira, de Salvador ....... .
289. Orfanato Santa Ângela (hoj~ Orfanato Dom
Eduardo), de Ilhéus .................... .
290. Pro-Malre da Baía, de Salvador ............ .
291. Recolhimento de Nossa Senhora dos. Humildes,
de Banto Amaro ....................... .
292. Santa GaBa de Misericórdia, de Belmonte.
293. Santa Casa de Misericórdia, de Conquista ...
294. Santa Casa de Misericórdia, de Cruz das Aln1a:s.
. , .......................... .
295. Santa Casa de Misericórdia, de ~spl~nada.
296. Santa Casa de Misericórdia, de Feira de Santana .................................. .
297. Santa Casa de Misericórdia, de ltabuna. .... .
298. Santa Cas.a de Misericórdia, de Maragogipe.
299. Santa Casa de Misericórdia, de Nazaré.
dos
300. Santa Ca::;a de Misericórdia, de Oliveira
Campinhos........................... .
301. Santa Casa -de Mtsericór.ctia, de Santo Amaro ..
302. Santa Casa de Misericórdia, de São Felix
303. Santa Casa de Misericórdia da Baia, de Salvador
.......................... .
304. Santa Casa de Misericórdia de Alagoinhas, de
Alugoiuhas. . . . . . . .................... .
305. Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, de Cachoeira.
. ........................ .
306. Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, de
Ilhéus ............................... .
307. Santa Casa de Misericórdia de Joazeiro, de Joazeiro
. . ........................ .
308. Santa. Casa de Mis.eeicórdia de Valenca, de Valença................................. .
309. Sociedade Apolo Joazeirense, de Joazeiro
310. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Curaçá
311. Sociedade Defesa e Progresso da Massaranduba, de Salvador .................... , .
312. Sociedade Feminina de Instrução e Cari-dade, de
Salvador............................. .
313. Sociedade Filarmônica 28 de Setembro, de Joazeiro ...............................•.

6:000$()
5:000$0
20:0D0$0
5:000$0
40:000$0
50:000$0
30:000$0
3:000$0
5:000$0
5:000$0
8:000$0
3:000~0

5:000$0
5:000$0
5:000$0
12:000$0
10:000$0
3:000$()
6:000$0
6:000$0
6:000$0
20:000$0
12:000$0
6:000$0
10:000$0
10:000$()
50:000$0
5:000$0
20:000$0
10:000$0
10::000$0
10:00080
1:00Q$0
1:000$0
2:000$0
5:00050
2:000$(}
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314. Sociedade São Vicente de Paulo de Itabuna,

de Itabuna

........................... .

31.5. Veneravel Ordem Terceira de São Francisco,
de Salvador . . ........................ .

3:000$0
6:000$0
694:000$0

Espírito Santo
31-6_. Academia Espírilo-Santense de Leiras, de Vitória . ................................ .
317. A:ss·ociaç;ão Beneflicente Pro-'Matr-e, de· :VIit~ria
31-8. A;ssooiaç.ão das Damas de .Caridade, de Vitória
319. Associação Espírito-Santense de Imprensa, de
Vitória ............ , ................... .

320. Circulo de Operários e Trabalhadores Católicos São José, de Alegre ................. .
321. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Vitória
32-2. Conferência de Nossa Senhora da Penha da So-

2:000$0
3 :00()$0
6:000$0
3:000$0
3:000$0
12:000$0

ciedade de São Vicente de Paulo, de Alegre
323. Conferência de São Vicente de Paulo de São
Sebastião do Alto Guandú, de Afonso Cláu-

1:()00$0

dio ...................................... .
324. Dispensário São Vicente de Paulo, de ·Vitória
325. Escola Doméstica Medalha Milagrosa, de Vitória
326. Escola Superior de Comércio de Vitória, de Vitória · .................................. .
. 327. Ginásio 13ão Vicente do Paulo, de Vitória ... .
328. Liga Espírito-Santense contra a Tuberculose, de
Vitória ...............................•.
329. Liga Espírito-Santen.se de Proteção e Assistência à Infância', de Vitória ............... .
330. Obra de Assisbência à Velhice Desamparada
Luiz a de Marillac, de Vitória .......... ..
331. Orfanato Coração de Jesus, de Vitória ....... .
332. Orfanato Jesus Cristo Rei, de Vitória ........ .
333. Orfanato Sanla Luiza, de Vitória ........... .
334. Pia Associação dos Devotos de Maria Santíssima
Auxiliadora., de Cachoeiro de Santa Leopoldina . . ............................ .
335. Policlfnica Antônio Aguirre, de Argolas ..... .
336. Santa. !Casa -da ·Miseriacórdi.a de Oa.choeiro de Itapemirim, de Cachoeiro de Itapemirim ... .
337. Santa Casa de Misericórdia de Vitória, de Vitória ................................ .
338. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Vitória

3:000$0
5 :00()$0
3:000$0
2:00()$0
6:000$0
20:000$0
30:000$0
5:000$0
10:000$0
12:000$0
10:000$0
10:000$0
5:000$0
20:000$0
40·:000·$0
3:000$0
214:000$0

Rio de Janeiro:

339. Asilo da Velhice Desamparada, de Cantagalo .. .
340. Asilo Divina Providência, de Niterói ........ .
341. Asilo Furquim, de Vassouras ............... .
342. Assistência Social ao Operariado Friburguense,

âe Nova Friburgo.: .................... .
Col. de Leis - Vol. II

5:000$0
10:000$0
6:000$0
3:000$0
28
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343. Assodac;.ão das Damas de Caridade de São ·Vi-

346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

355.
356.
357.
358.

cente de Paulo, de Niterói ...... : . ...... .
Associação de Caridade de São Francisco Xavier de Haguaí, de. Haguaf ........... .
Associação de Proteção à Infância de Nova Friburgo, de Nova Friburgo ............... .
Associação do Hospital de São Gonçalo, de São
Gonçalo . . ............................ .
Associação Fluminense de Amparo ·aos Cegos,
de Niterói .................... , ....... .
Associação mantenedora do Asilo de Nossa Senhora do Carmo, de Campos ....... ·.....·..
Associação mantenedora do Orfanato São· José
de Ca,mpos ........................... .
Associação protetora do Recolhimentto de Desvalidos de Petrópolis, de Petrópolis ..... .
Caixa Auxiliadora dos Pobres de São Gonçalo,
de São Gonçalo ......................... .
Casa de Caridade, de Cantagalo ...........•..
Casa de Caridade de. Maca é, de Macaé ....... .
Casa de Caridade de Paraíba do Sul, de Paraíba
do Sul ................................ .
Casa· de Caridade de Piraí, de Piraí ......... .
Casa de Caridade São João Batista de ltabóraí,
de Itaboraí ............................ .
Casa do.s Pobres de São Vicente de Paulo, de
Nova Friburgo ........................ .
Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, de Miracema . ...........................
Casa Providência, de Petrópolis ............. .
Centro Espírita Estrada de Damasco, de Meso •••

359.
360.

®i~

................................ .

361. Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, de
Nova Iguassú ...................•........
362. Club de Regatas Rio Branco, de Campos ..... .
363. Club Dramático Fluminense, de Niterói.·.... .
364. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Campos
365. Concentração Proletária Gonçalense, de São
Gonçalo ....................... , ...... .
366. Conservatório Livre de lHúsica, de Niterói ... .
367: Escola de l\'iúsica Santa CeCília, de Petrópolis .. .
368. Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros,
de Barra Mansa ....................... .
369. Escola Doméstica e Asilo Nossa Senhora do
Amparo, de Petrópolis ........... o • • • o • •
370. Escola Profissional Feminina Sagrado Coração,
de Rezende ....... o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •
371. Escolas Profissionais Salesiarias, de Niterói ....
372. Faculdade Fluminense de Medicina, de Niterói
373. Grêmio Espírita de Beneficência, de Barra
do Piraí ............................... .
.. 374. Grupo Espírita Fé e Esperança, de Entre Rios
375. Hospital ctc No:;;s~i Senhora da Conceição, de
Entre Rios ............................... _
37G.o Hospital de Santa T<.>reza, de Petrópolis ..... .

25:000$0
5:000$0
6:000$0
10:000$0
10:000$0
20:000$0
6:000$0
25:000$0
3:000$0
6:000$0
15:000$0
6:000$0
3:000$0
3 :000$0
8:000$0
6:000$0
30:000$0
1:000$0
3:000$0
3:000$0
3:000$0
5:000$0
5:000$0
5:000$0
5:000$0
10:000$0
15:000$0
6:000$0
60:000$0
60:000$0
5:000$0
5:000$0
3:000$0
40:000$0
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377. Hospital São Vicente de Paulo, de Bom Jesus
do ltabapoana ......................... .
3:78. lnslituto de_ Proleção c Assistência à Infânci~l
de Niterói, de Niterói. .................. ~
379 ..Instituto de ,Proteção e ASBistê!lcia à Infância
de Petrópolis, de Petrópolis ............. .
380. Instituto Gonçalense de Assistência à Maternidade e à Infância, de São Gonçalo ....... .
381. Instituto Infantil Santo Antônio, de Nova
Iguassú . . ............................. .
382. Irmandade da Santa Misericórdia, de Angra .dos·
Reis . . ................. .- · · · · · · · · · · · · · ·
383. Irmandade São Vicente de Paulo, mantenedora do Asilo Santa Leopoldina, de Niterói ..
381!. Patronato de Menores Abandonados de São Gonçalo, de São Gonçalo ................... .
385. Sánta Casa de Misericórdia, de Nova Friburgo
386. Santa Casa de Misericórdia de Campos, de
Can1pos . . .............-............. .
387. Santa Casa de Misericórdia de Rezende, de Rezende ·................ ·.. ·...... · ·: · · · ·.
388. Santa Casa de Misericórdia de S. João da Barra, de São João da Barra ............... .
389. Santa Casa de Misericórdia, de Valenca, de Valença . . ............................ .
390. Sociedade Fluminense de Agricultura e Indústrias Rurais, de Niterói ................ .

5:000$0
10:000$G
20:000$0
15:000$0
5:000$0
50:000$0
20:000$0
20:000$0
15:000$0
50:000$0
30:000$0
4:000$0
12:000$0
30:000$0
731:000$0

Distrito Federal:

391. Abrigo Sem;a dos Pobres .................. .
392. Abrigo Tereza de Jesus .................... .
393. Academia Brasileira de Ciências ............ .
394 .. Academia Carioca de Leti·as ................ .
395. Academia de Comércio. do Rio de.Janeiro ... .
396. Academia Nacional de Medicina ............ .
397. Ambulatório. de São Vicente de Paulo da Lagóa
398. Amparo Tereza C:ristina ................... .
399. Asilo Bom Pastor ......................... .
400. Asilo Créche Nazareno ...................... .
-101; Asilo de Orfãos Anália Franco ..........., .. .
tk02. Asilo do. Sagrado Coração de Maria ......... .
1,03. Asilo Isabel .............................. .
404. Asilo Jesus Nazareno ..................... .
405. Asílo Nossa Senhora de Nazaré ............ .
1.06. Assistência Dentária Infantil Zeferino. de Oliveira . . ............................. .
407 .- Assistência Médica Maracanã ............ _.. .
408. Associação Aliança _dos Cégos .............. .
4ü9. Associação Asilo S. Luiz _para a Velhice Desamparada . . . .......................... .
410. Associação· Brasilei.ra de: Educação ......... ·.
/d 1 . Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro ..
4.12. Asociação Cristã Feminina.· do Rio de Janeiro

15.G00$0
20:.000$0
25:000$0
12:000$0
10:000$0
25:000$0
6:000$0
5:000$0
30:000$0
5:000$0
10 :ooo$o
15:000$0·
20:000$0
3:000$0
20.000$0
10 000$0

5 000$0
30 000$0
30
25
30
20

000$0
000$0
000$0
000$0
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413. Associação das Filhas de Maria Imaculada para
o Servico Doméstico - Escola Santo Adolfo .
ld 4. Associação das Senhoras Brasileiras ........ .
415. Associagão do Hospital Evangélico do Rio de
Janeiro (proprfetária e mantenedora do Sanatório Ebenezer em Campos do Jor.dão) .
ld6. Associação dos Professores Católicos do Distrito Federal . . ...................... .
417. Associacão Feminina Beneficente e Instrutiva
do Rio ele Janeiro ..................... .
418. Associação Maternidade e Infância de S. Cristovão . . . _._._ ..............._~ ........... .
419. Associação Pró-Ma_tre . . .................. .
420. Associação Proteção a Veteranos Inválidos ..
421. Associacão Sanatórios Santa Clara ......... .
1122. Associação São Vicente de Paulo (mantenedora do Dispensário Medalha Milagrosa) ... .
423. Cáritas Social . . ........ -.................. .
424. Casa da Criança . . ....................... .
425. Casa da Empreg·acta . . .................... .
426. Casa da Providência ...................... .
427. Casa de Lázaro ......................... ·-·
428. Casa dos Artistas ......................... .
429. Casa Luiza de Marillac . . ................. .
430. Casa Santa Marta . . ..................... .
1!31. Centro Carioca . . ........................ .
432. Centro Espírita Joaquim Murtinho ......... .
433. Círculo Operário Carioca Sul ................ .
434. Círculo Operário do MeYer ................. .
435. Clinica Escolar Oscar Clark ............... .
436. Clínica Infantil Gratuita ................... .
437. Glub dos Advogados ....................... '.
438. Colégio Latino Americano ................ .
439. Coligação Católica Brasileira ...•...........
440. Confederação Nacional de Operários Católicos
441. Conselho Superior da Sociedade de São Vicente
de Paulo ............................ .
442. Cruz Vermelha Brasileira ................. .
443. Cruzada Espírita Suburbana ............... .
444. Cruzada Nacional contra a Tuberculose ..... .
445. Cruzada Nacional de Educação ............. .
446. Curso de Marinha Mercante ................ .
447. Devoção de Nossa Senhora·da Piedade ...... .
448. Discípl..llos de Jesus ....... : .............. .
449. Dispensário Antônio de Pádua .............•.
450. Dispensário Coronel Horácio Lemos ......... .
451. Dispensário São José ..................... .
452. Dispensário São Vicente de Paulo .......... \.
453. Es-cola de Ciências, Artes e Profissões Orsinà
da Fonseca. . . ...........................,
454. Escola Doméstica Maria Raythe ............ .
455. Escola Édison . . ........................ .
456. Escola Gratuita São Vicente de Paulo ....... .
457. Escola Santa Inez ......................... .
458. Faculdade de Ciências Econômicas. e Administrativas do Rio de Janeiro ............. .
459. Faculdade de Direito do Rio de Janeiro ..... .
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504.
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506.
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508.
509.

510.

Federaçã,o das Academias de Letras dO Brasil
·Federação Brasileira dos Escoteiros do Mar ..
Federação das Bandeirantes do Brasil ..... .
Federação Taquigráfica Brasileira . . ...... .
Fundação Ataulfo de Paiva (Liga Brasileira
contra a Tuberculose) ................. .
Fundação Osório . . ...................... ~..
Fundação Romão de Matos Duarte ...... ~ ... .
Grupo Espírita Jesus Maria José ............ .
Hospital Hanemaniano . . ................. .
Hospital São Zacarias . . .................. .
Instituto Brasil-Estados Unidos . . ......... .
Instituto Brasileiro de Contabilidade ....... .
Instituto Britânia . . ..................... .
Instituto Central do Povo .................. .
Instituto Comercial do Rio de Janeiro ....... .
Instituto Conselheiro Macedo Soares (Abrigo
Maçônico) . . .... , .................... .
Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros
Instituto de Artes e Ofícios Divina Providência
Instituto de Geografia e História Militar .. :.
Illstituto de Proteção e Assistência à Infância
do Rio de Janeiro ........... ·........ , .. .
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ..
Instituto Nossa Senhora Au.-.;;:iliadora ........ .
Instituto Psico-Pedagógico . . ............. .
Instituto São Francisco de Sales ·........... .
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, administradora do Hospital dos Lázaros . . .................... ·. · .. · · · ·.
Lat· da Criança . . ....................... .
Liga Brasileira de Higiene Mental .......... .
Liga de Proteção ao Lar Pobre ............. .
Liga de Proteção aos Cegos no Brasil ....... .
Liga Esperantista Brasileira ............... .
Liga Espírita do Brasil .................. ..
Liga Nacional de Prevenção da Cegueira ..... .
Liga Naval Brasileira .................... .
Missão da Cruz . . ........................ .
Obras de Assistência aos Mendigos e Menores
Desamparados . . ..................... .
Obra do Berço . . ........................ .
Orfanato Casa de Luci á .................. ..
Orfanato da Imaculada Conceição .......... .
Orfanato Franciscano da Sagrada Família ... .
Orfanato Presbiteriano . . ................ .
Orfanato Santa Rita de Cássia .............. .
Orfano.to Santo Antônio . . ................ .
Orfanato São José ........................ .
Orfanato São Sebastião . . ................ .
Orfanato São Vicente de Paulo ............ .
Orfanato Suburbano Tereza Cristina ........ .
Patronato de Crianças Pobres da Paróquia da
I;agoa .............................. · ..
.Patronato de Menores . . .................. .
Patronato Operário da Gàvea .............. .
P. E. N. Club do Brasil .................. .
Pequena Cruzada ele Santa Terezinha do Meni-
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no Jesus . . ........................... .
Pequena Obra de Nossa Senhora Auxilüidora .
Policlínica de Botafogo . . ........... .'.... .
Policlínica de Copacabana ................. .
Policlínica Geral do Rio de Janeiro ......... .
Policlínica Geral dos Sargentos ............. .
S. O. S. (Serviço de Obras Sociais) ........ .
Sociedade Brasileira de Belas Artes ........ .
Sociedade- Brasileira de Filosofia .......... .
Sociedade Brasileira de Química ........... .
Sociedade Científica de Estudos Supermentalistas Tatwa Nirmanakaia ........... ·... .
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro ... .
Sodalício da Sacra Família ........... , . ; ... .
União Brasileira Pró-Temperança . . ....... .
União dos Cegos no Brasil .................. ·
União Social Feminina ................... .
União Universit-ária Feminina ............. .
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São Paulo:
527. Abrigo da _Divina Providência D. Gertrudes de

Campos, de Itaquera . . ................. .

528. Abrigo de Menores Maria Imaculada, de Macaca

529. Abrigo Padre Vitor, de Itobí ............... .
530. Academia de Ciências _e Letras, de São Paulo ..
53 I. Ação Católica das Senhoras Católicas de Alti. nópolis, de Altinópolis .................. .
532. Ambulatório São José da Casa Verde, de São
Paulo ....................... ·. ·. · · · · ·
533. 1-\.silo Anália Franco, de Barretos . . . , ..... .
534. Asilo Carbulotto, de Santa Rita ........... .
535. Asilo da ImaculaO-? Conceição, de Jaú ........ .
536. Asilo da Sociedade de São Vicente de P>1ulo
(Conferência de S. José), de Caçapava .. .
537. Asilo de Inválidos, de Campinas ........... .
538. Asilo de Inválidos de Santos, de Santos ..... .
539. Asilo de Inválidos de Tieté, de Tietó ....... .
5110. Asilo de Maria Imaculada, de Santos ....... .
541. Asilo de Mendicidade, de Araraquara . . . .... .
51t2. Asilo de Mendicidade da Assistência- Vicentina, de Pinhal .. _........................ .
5!13. Asilo de Mendicidade Dona rviaria Jacinta, de
São Carlos ............................ .
5411. Asilo de Mendicidade De. Adolfo Barreto, de
Macaca ...................._............•
54-;"). Asilo de Mendicidade Santa Isabel, de Guaratinguetá . . . .......................... .
5/J(). Asilo de Mendicidade São Vicente. de Paulo,
de Cruzeiro . . ......................... .
5-'r.7. Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo, de
Sorocaba . . . . ........................ .
548. Asilo de IVIend.igos, de Amparo ............. .
549. Asilo de órfãos São José, de S ..José do Rio
Pardo ................................. .
550. Asilo de órfãs, de Campinas ............... .
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551. Asilo de órfãs Anália Franco, de Ribeirão Preto
552. Asilo de órfãs .Coração de .Mariri Nossa Mãe, cte
Piracicaba ..................... : ...... .
553. Asilo de órfãs Dr. José Julio, de São Simão ..
554. Asilo de órfãs ·Santo Agostinho, de Sorocabtt
555. Asilo de São Vicente, de Rio Claro ......... .
55-6. Asilo de São Vicente de Paulo, d13 Lor.ena .... .
557. Asilo e Casas dos Pobres de S. José, de Lo rena
558. Asilo e Orfanato S. Vicente de Paulo, de Franca
559. Asilo Eden, de S. José dos Campos ......... .
560. Asilo Filhas de Maria Imact1lada, de São Paulo
56.1. Asilo Imaculada Conceição., de Descalvado .. .
562. Asilo Padre Euclides, de: Ribeirão Preto .... .
563. Asilo Santana, de Campinas ......... , ..... .
564.. Asilo São Vicente de Paulo, de Avaré ....... .
&65. Asilo São Vicente de Paulo, de Bebedouro ... .
5&6. Asilo São Vioente de Paulo, de Itatiba ..... .
567. Asilo São Vicente de Paulo, de Rio Preto ... .
568. Asilo São Vicente de Paulo, de Tatu i ......... .
569. Asilo São Vioente de Paulo de Itapetininga, de
ltapetininga . . ......................... .
570. Assistência à Infância de Santos ·(Gota de Leite), de Santos ......................... .
571. Assistência aos Iviendigos de Cruzeiro, de Cruzeiro . . . ........................ · · · · ·.
572. Assistência aos Necessitados ·de Franca, de
Franca .............................. .
573. Assistência ·Dentária Escolar Galeão Carvalhal, de
Santos . . .. : . ........................ .
57 4. Assistência Vicentina aos i\Ioendigos, de São
Paulo ............................... .
575. Associação AUé~ica RiopardensP, d3 São José do
Rio Pardo ............................ .
5·76. Associação Auxílio aos Necessitados, de Santos
577. Associação Bnrbarense das Damas do Caridade,
de Santa Bárbara ...................... .
578. Associação Beneficente de Catanduva, de Catanduva ............................ · · · · · ·
570. Associação Casa do Senhor, de Santos ....... .
580. Associação Cívica Feminina, de São Paulo .. .
581. Associação Cívica Feminina de Cruzeiro (Núcleo de Cruzeiro), de Cruzeiro ............ .
582. Associaç-.ão Crcc.he Asilo Anália Franco, de
Santos ............................... .
583. Associat:;.ão Cristã de Moços de São Paulo, de
São Paulo ............................ .
584. Associação Cristã Santo Agostinho, de São Paulo
585. Associação Damas de Caridade S. Vicente de
Paulo, de Itararé ...................... .
586. Associaeão das Damas de Caridade, de B:H'retos . . ............................... .
587. Associação das Damas de Caridade, de Cachoeira
588. Associação das Damas de .Caridade, do Campos
do Jordão . . ......................... .
58D. Associação das Damas de Caridade, ele Casa
Branca ................................ .
590. Associação das Damas rlc Caridade, de 'Jacareí
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591. Associac;ão das Damas de Caridade, de Tieté ..
592. Associaoão das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo, de Jaboticabal .......... .
593. Associação das Escolas Populares XV de Novembro, de São Paulo .................. .
594. Associação das Filhas de São José, de São Paulo
595. Associação das Senhoras Cristãs, de Araçatuba
596. Associação de Assistência e Proteção aos Menonores, de Campinas . . . ........ ; ........ .
597. Associação de Caridacle da Santa Casa de Misericórdia de Assis, de Assis ........... .
598. Associação de S. Vicente de Paulo, de Campinas
599. Associacão de S. Vic~nte de Paulo, de Pirassununga .............................. .
600. Associação do Hospital de Caridade de Ma tão, de
Ma tão ................................ .
601. Associação dos Sanatórios Populares, d·e Campos do Jordão ......................... .
602. Associação Espírita Anjo Gabriel, de S. Paulo
603. Associação Evangélica Beneficente (proprietá:....
ria de Vila Samaritana), de 13ão Paulo ...
604. Associação Feminina Beneficente e Instrutiva,
de São Paulo . . ....................... .
605. Associação Feminina de Marília, de Marília ..
60ô. Associação Feminina Pró-Jaú Forte, de Juú ..
607. Associação Feminina Santista, de Santos ....
608. Associação Paulista da Divina Providência, de
S. Paulo .............................. .
609. Associação Promotora de Instrução e Trabalho,
para Cegos, de Santos .................. .
610. Associação Protetora da Infância Desvalida de
Santos - Asilo de órfãs, de Santos ...... .
611. Associação Teresinha do Menino Jesus, de São
Paulo ................................. .
612. Bancleira Paulista de Alfabetização,
de São
Paulo . . . ............................. .
613. Caixa Beneficente do Asilo-Colônia Santo Ângelo, de Mogí das Cruzes ............... .
614. Casa dá Criança, de Jaú ................... .
615. Casa da Criança Nossa Senhora do DesterrCJ,
de Jundiaí ............................. .
616. Casa da Criança Pobre, de Leme ........... .
617. Casa d·e Misericórdia de_ Franca, de Franca.;
618. Casa de São José - Asilo de Menores, de São
Paulo ................................. .
619. Casa de Saude Alan Kardec, de Franca .... .
620. Casa Nossa Senhora da Glória, de São Paulo ..
ô21. Cas~ Pia São Vicente de ·Paulo, de Botucatú ...
62.2. Centro Acadêmico Osvaldo Cruz, de S. Paulo
623. Centro Acadêmieo Pereira Bar~eeto, de S. Paulo
624.. Centro
Beneficente Operário São José, de
Campinas . . . .......................... ,
625. Centro de Assistência Social Braz Moocn, de
São Paulo . . . ........................ .
621). Gentro de Estudos e Ação Social, de S. Paulo
627. Centro Espírita Amor e Luz, de Guaratinguetá
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628. Centro Esplrita Paz, Amor e Caridade, de S.
Paulo ................................. .
629. Circulo Operário do Ipiranga, de S. Paulo ..
630. Círculo Operário Paulistano, de S. Paulo ... .
631. Clínica Infantil do Ipíranga, de São Pa-ulo .. .
632. Colégio da Companhia de Maria, de Santa Cruz
do Rio Pardo .......................... .
533. Colégio Jesus, Maria, José, de São Paulo
634. Colégio Nossa. Senhora Auxiliadora, de Ai·aras.
635. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Batatais
036. Colégio Nossa SenhOra Auxiliadora, de Ribeirão Preto ............................. .
637. Colégio Nossa Senhora do Carmo, de Guaratinguetá ........................ ·. · · · .. · ·
638. Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Cafélândia
639. Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Marília ..
6!10. Colégio Sagrado Coração de Jesus, ele S. Puulo
641. Colégio São .Tosé, de Porto Feliz ........... .
642. Colégio São José, da Associaç.ão R·eligiosa e de
Caridade ele Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, de Baurú ........ .
643. Colégio São Manuel, de Lavrinlias· ... ~ ....... .
644. Comissão Regional de Escoteiros do Mar, de São
Paulo ................................. .
645. Confederacão Escolar de Escoteiros, de S. Paulo
646. COnferência 'de Nossa Senhora da.s Dores, Sociedade de S. Vieente de Paulo, de Casa
Branca .............................. .
647. Conferência de Santa Isabel da Sociedade de São
Vicente de Paulo, de Cafelândia ......... .
,MS. Conferência ele Santo Antônio da Sociedade São
Vicente de Paulo, de Itapuí ............. .
649. Conferência de São José da Sociedade de São
Vicente de Paulo, de .1\:logi-Mirim ....... .
650. Conferência de São Vicente de Paulo, de Brotas
651. Conferência de São Vicente de Paulo, de lguape
652. Conferência de São Vicente de Paulo, Asilo, de
·ran1baú ............................. .
653. Conferência de São Vicente de Paulo Divino Espírito Santo, de Nuporanga ·............. .
65'1. Conferênc.ia do Senhor Bom Jesus da Livramento (da Sociedade de S. Vicente de Paulo),
de Bananal .......................... .
655. Conferência S. João Batista da Sociedade São
Vicente ele Paulo, de Joanópolis ......... .
656. CongTegação das Filhas de Maria Auxiliadora,
de S. Paulo ........................... .
657. Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Socorro ............. .
658. Conselho Particular da Sociedade Vicentina, de
Cunha ............................... .
659. Conservatório Dramático e Musical de São Paulo,
de São Paulo .......................... .
660. Conservatório Musical Carlos Gomes, de Campinas ................................. .
661. Créche Baroneza de Limeira, de São Paulo .. .
662. Créche Santo Antônio, de São Paulo ........ .
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663. Cl'uz Vermelha Brasileira de Santos, de Santos·
66.1. Cruzada Benemérita de Auxílio aos Desampa-

rados, de Cafelândia ................... .
665. Cruzada das Senhoras Católicas, de Santos ... .
666. Cruzada Pró-Infância, de Bebedouro ........ .
6.67. Cruzada Pró-Infância, de São Paulo ........ .

668. Dispensário dos Pobres, de Piracicaba ....... .
669. Dispensário Medalha M-ilagrosa e Créche Catarina Laboúré, de São Paulo ................ .
670. Dispensário Nossa Senhora da Consolação, de
São Paulo ............................. .
·671. Disp~ns~r~o Nossa Senhora das Lágrimas, de Mogt-Mlt'Im ............................. .
672. Dispensário São Francisco, de Mo coca ....... .
673. Escola Agrícola Coronel-José Vicente, de Lorena
674. Escola de Comércio, Antônio Rodrigues Alvos, de
Guaratinguetá ......................... .
675. Escola Paroquial de Vila Arens, de .Tundiaí .. .
67ü. Escola Paroquial Francis-co Teles, de Jundiai.
677. Escola Profissional Feminina Patrocínio de São
José. de Lorena ........................ .
678. J~.;cola Profissional Patrocínio de São José,. de
São Paulo .............................. .
679. Escolas Profissionais Salesianas, de São Paulo
680; Externato o· Créche Coração de Jesus, d·e Ribeirão p·reLo ............................. .
681. JI:xternato Nossn Senhora Auxiliadorn, de ·São
Paulo ....... ." ....... · · .. · .. · · · · · · · · · ·:
682. Externato São João, cte Campinas ........... .
683. Externato São .Tosé, de São José elos CampOs ..
684. Externato São Vicente de Paulo, de São Paulo
685. Fnrnília Espírita, de São Paulo .......... : . .. .
686. Fundacão Sanatório São Paulo, de São Paulo ..
687. Grupo EspírHa Miguel Arcanjo, do São Paulo.
688. Hospital Ana Cintra, de Amparo ........... .
689. Hospital ela Casa Pia São Vicente do Paulo, de
São Manoel ........................... .
690. Hospital de Caridade Sã'O Vicente ele Paulo, de
Juncliaí ............-................... .
691. Hospital ele 1\iiset·.icórdia, de Altinópolis .... .
692. Hospital de ?I'Ii:::eric6rcli::t ele lLápolis, de Hávo-
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lis .................................. .
693. Hospital cl8 Nossa Senhora. da Ajuda, de Caça-

5:000$0

pa va :.- ................................ .

10:000$0
10:000$0

69-l. Hospital Feliz Lembran9a, de lguape ....... .
695. Hospital Francisco Rosas, de Espírito Santo do

Pinhal .............................. .
696. Hospital Santa Isabel, de Jabolicabal ........ .
697. Hospital São Luiz da Irmandade da Santa

Casa de :t1Hseric6fdia, ·de Araras .......... .
G9S. Institui cão Cristã Beneficente Verdade e Luz,

10:000$0
10:00080
5:000$0

de São Paulo ........................... .
ü99. Inslituiçü·o Humanit.áeia Santa Trrezinha. de

15:000$0

1\'Iogí dos Gt'Ul':eS .................... ·.. : .

10:00080

700. Institnlo :\1·nalclo Vieit·n- dü Cat'\'rtlllo (Instituto
rlf~ Húrlitlm), de São Pa:no ............. .

10:000$0

ATOS DO PODEH EXECU'l'lVO

701. Instituto das Pequenas Missionárias de l\'laria.
Imaculada, de São José dos -Campos .-..... .
702. Instituto de Estudos Gene:llógicos, de- São Pau-

12:000$0

lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3:000$0

703. Instituto de Prot.ecão e Assistência ü Infância,
àe Ribeirão Prelo ..................... .
704. Inslitulo Dom Bosco, de São Paulo ......... .
705. Instiluto úntw Placidina, de :i\1ogí das Cruzes ..
706. Instituto Pedagógico Frederico Ozanam, de São
Paulo ......................... ·. · · · · ·. ·
707. Instituto Profissional Bom Jesus, Instrução e
Trabo.llw aos Ceg-os, dr· São· Paulo . .-.:. ·..
708. Instit.ul'O Reina, de São Pauld .· ............. .
709. Instituto Santa 1~erezinltn. para Surdos-MLldos, de São Paulo . , .... : ....... , .......... .
710. Instituto Teodoro HaUsbone, de São Paulo ... .
711. Instnu;ão A!'líslica rlo Brasil, .de São Paulo ..•
712. Irmandade Civil Pró-Vila de São Vicente de
Paulo, ele Atibaia .................... -. . .

713. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Araraquara, de Araraquara .............. .
714. IrmandadG da Santa Casa de Mis·eri.córdi:l dr.Guararema, de Guararema. . . . ......... .
715. Irmandade da Santa Casa de Misericórcia de
Itú, de Itú ............................ .
716. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
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10:000$0
3:000$0
5:000$0
3:000$0
20:000$0
2:000$0

'

5:000$0

Santos, de Santos. . . . .................. .
717. Irmandade da Sa!lta Casa de 1\'l,serieórdir-1> de

100:000$0

S. Paulo, de •3ão Paulo ................ .

100:000$0

718. Irmandade da Sarita Casa de Mis·ericórdia, man-

719.
720.
721.
722.
723.

tenedora do Hospital Dona Carolina de Figueiredo, de Mococa. . . . ............... .
Irmandade da Santa Casa de Misericórdi~. mantenedora do Hospital Santa Rosa de Lirnn,
de Serra Negra ........................ .
Irmandade de Misericórdia de Atibaia, de Alihaia ................................. .
Irmandade de Misericórdia de PorLo Ferreira,
de Porto Ferreira. . . . .................. .
Irmandade do Asilo Nossa Senhora da Cande!ária ele It.ú, de- ltú . : .................. .
Irmandade do Hospital de Miseriüórclia d!e

l1 :000$0

10:000$0
3:000$0
5:000$0
3:000$0

Santo André, de Sanlo And:·é . . . . . . ' ..... .
724. Irmandade do Hospital São .José, de S. Vi-

:lO :"000$0

cente................................ .

10:000$0

725. Irmandade elo Senhor dos Passos e Santa Casa

de Misericórdia, de Guaratinguetá. . . .....
726. Jardim da InfânCia Dona Marocas, de Cacapava ......•...........................
727. Lar das Flores (Blossom Home), Je Suzano ..
728. Lar dos Desamparados, rlc Baurú . . . . . . . : .. .

7-29. Lar Vicentino, de Penápolis ............... .
730. Liga Araraquarense contra a Tuberculose~ de
Araraquara ........................... .
731. Liga de Assistência Social e combate U Tuberculose, de São José dos Campos ......... .

15:000$0

3:000$0
5:000$0
14:000$0
3:000$0
5:000$0
10:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

732. Liga Paulista contra a Tuberculose, de São
Paulo.........................
733. Liga São Carlos Pró-Lázaros, de São Carlos .. .
734. Maternidade de Guaratinguetá, de Guaratinguetá. . . . . . .
735. Obrás de Preservação dos Filhos d" Tuberculosos Pobres, de Bragança. . . . ........ .
736. Orfanato Armando de Barros, de Botucatú ... .
737. Orfanato Anália Franco, de Sãa Manoel. ..... .
738. Orfanato Cristovão Colombo, de São Paulo .. ·.
739. Orfanato Nossa Senhora do Calvário, de Campinas.~ . . . ............................ .
740. Orfanato Olavo Ferraz, de Santos........... .
7 41. ·Orfanato ou Asilo de Menina.; S. José, de
Taubaté......................
7 42. Orfanato Purissimo Coração de Maria, de Guaratinguetá. . . . ....
7 43. Orfanato Rosa Mistica do Tieté, de Tieté .... .
744. Orfanato Santa Verônica, de Taubaté ....... .
745. Orfanato Santana, de São Paulo ........... .
746. Orfanato Santista, de Santos ............... .
747. Patrocínio Domiciliai de Araç.atuba, da Sociedade de São Vicente de Paula, de Ai'aç.atuba
748. Patronato São Francisco, de Campinas ..... .
749. Pensionato, Colégio e Orfanato-Menino Deus, de
Pirassununga .......................... .
750. Pensionato Divina Providência, de Campos do
Jordão ......................... ·; ..... · ·
751. Policlínica de São Paulo, de São Paulo ...... .
752. Sanatório Dr. Cândido Ferreira ou Hospício de
Dementes, de Campinas ................. .
753. Sanatório Maria Auxiliadora, de São. Paulo .. .
754. Santa Casa de Misericórdia,-_ de Araç.atuba ... .
755. Santa Casa de Misericórdia, de Baúrú ...... .
756. Santa Casa de Misericórdü_t, de Bebedouro ... .
757. Santa Casa de Misericórdia, de Bragança .... ·.
758. Santa Casa de Misericórdia, de Campinas .... .
759. Santa Casa de Misericórdia, de Casa Branca ..
760. Santa Casa de Misericórdia, de Cruzeiro ..... .
761 . Santa Casa de Misericórdia, de Descalvado ..-.
762. Santa Casa de Misericórdia, de Igarapava ... .
763. Santa Casa de Misericórdia, de Itapeva ..... .
764. Santa Casa de Misericórdia, de ltapira ...... .
765. Santa Casa de Misericórdia, de Ita\iba ...... .
766. Santa Casa de Misericórdia, de Joanópolis ... .
767. Santa Casa de Misericórdia, de Lo rena ...... .
768. Santa Casa de Misericórdia, de Marília ...... .
769. Santa Casa de Misericórdia, de Mogí-Mirim .. .
770. Santa Casa de .Misericórdia, de Patroc'nio do
Sapucaf ................................ .
771. Santa Casa- de Misericórdia, de Penápolis .... .
772. Santa Casa de Misericórdia, de Piracicaba ... .
773. Santa Casa de Misericórdia, de Pirassununga ..
77 4. Santa Casa de Misericórdia, de P r e s i d e n t e
Prtidente .............................. .
775. Santa Casa de Misericórdia, de Rio Claro ... .
oo
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776. Santa Casa de Misericórdia, de São José do Rio
Pardo ............................. · .. ..
777. Santa Casa de Misericórdia, de São J o s é dos
Campos ................................ .
778. Santa. qasa de Misericórdia, de São Luiz do Paraitinga ...... ~ ........................ .
779. Santa Casa de :Misericórdia, de São Roque .. .
780. Santa Casa de Misericórdia, de Sertãozinho .. .
781. Santa Casa de Misericórdia, de Silveiras .... .
782. Santa Casa de Misericórdia, de Taquaritinga ..
783. Santa Casa de Misericórdia, de Tatuí .... : . . .
784. Santa Casa de Misericórdia, de Aparecida ... .
785. Santa Casa de Misericórdia, de Areias ...... .
786. Santa Casa de Misericórdia, de Avaré ....... .
787. Santa Casa de 1\Hsericórdia, de Bananal ..... .
788. Santa Casa de Misericórdia, de Barirí ....... .
789. Santa Casa de Misericórdia, de Barretos .... .
790. Santa Casa de :Misericórdia, de Bocaina ..... .
791. Santa Casa de Misericórdia, de Cananéia .... .
792. Santa Casa de 1\Hsericórdia, de Grama ...... .
793. Santa Casa de Misericórdia, de Itararé ...... .
794. Santa Casa de Misericórdia, de Jacareí ...... .
795. Santa Casa de Misericórdia, de Leme ....... .
796. Santa Casa de Misericórdia, de Lins ........ .
797. Santa Casa de Misericórdia, de Mirasbl ... ·.... .
798. Santa Casa de Misericórdia, de Mogí das Cruzes
799. Santa Casa de Misericórdia, de Monte Aprazível
800. Santa Casa de Misericórdia, de Pederneiras ..
801. Santa Casa de Misericórdia, de Pedregulho •..
802. Santa Casa de Misericórdia, de Pindamonhangaba .........................-......... .
803. Santa Casa de Misericórdia, de Pirajuí ...... .
804. Santa Casa de Misericórdia, de Porto Feliz ..
805. Santa. Casa de Misericórdia, de Queluz ...... .
806. Santa Casa de Misericórdia, de Rio Preto. ... .
807. Santa Casa de Misericórdia, de São Carlos .. .
808. Santa Casa de Misericórdia, de São Simão ... .
809. Santa Casa de Misericórdia, de Socorro ..... .
810. Santa Casa de Misericórdia do Divino Espírito Santo, de Paraibuna ................ .
811. Santa Gasa de Misericórdia Dona CarOlina Malheiros, de São José da Boa Vista ...... .
812. Santa Casa de Misericórdia São José, de Cac-hoeira ................................. ·
813. Santa Casa de Misericórdia Sã-o V i c ente de
Paulo, de Piracáia ..................... .
81 lt. Sociedade Amiga da Instrução Popular, de Santos .................................... .
815. Sociedade Amiga dos Pobres, de Lorena ..... .
816. Sociedade Amiga dos Pobres, de Ribeirão Preto
817. Sociedade Beneficente As i I o São Vicente de
Paulo, de Lins ........................ .
818. Sociedade Benefice'nte de Apiaí, de Apiaí ... .
819. Sociedade Beneficente de Cravinhos . (Santa
Casa de Misericórdia), de Cravinhos .....
820. Sociedade Beneficente dos Pobres, de Caconde
821. Sociedade Beneficente Fraternidade Operária
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de Santana, de Süo José dos Campos
822. Sociedade Beneficente Santa Casa de Mü::eri-oórdia de Ticté, de Tieté .............. .
823. Sociedade Beneficente Santa Casa de IUbeirão
Preto, de Ribeirão Preto .............. .
82'L Sociedade Beneficente S. Camilo, de São
Paúlo . . . . .......................... .
825. Sociedade Benefi0ente Vila Vicenlina de Baurú, de 1,3aurú .........._................ .
826. Sociedade ele Assislência aos Xecessilados, de
Socorro . . . . ................... · . · · ·
827. Sociedade. de Beneficência da Sanla Casa de
l\Hsericór:dia, de Itapetininga ......... .
828. Sociedade de Beneficência de Pirajú, de Pirajú
829. Sociedade de l\'Iedicina e Cirurg·ia de São Paulo,
de .São Paulo . . . . ................. .
830. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Araraquara .
. 831. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Cachocit·a .
832. Sociedade de ·São Vicente de Paulo, de Cas· cavei . . ............................
833. Sociedade de São Viceútc de Paulo, -de Cravinhos . .
834. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Guaratinguetá . . . . .................. .
835. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Jacarei
83Íl. Sociedade de São Vioenle de Paulo, de Jaú ..
837. Sociedade de· São Vicente de Paulo, de Lorena
838. Sociedade de São Vicente de Paulo, de :Matão . . . . ............ ·........ ·....... .
S39. Soc.iedade de São Vicr.nte de Paulo, de NovaGrt,tnada .......................... .
84-0. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Pm~
damonhangaba .
. ................ .
8H. Sociedade de SãO Vicente de Paulo, de Santa
l-tosa .
. ........... · · · · · ·. · · · · · · · ·
842. Sociedade de São- Vicente do Paulo - Conferência do. Bom Jesús de ?l'lineiros, de 1\Iineiros . . . . ........................ _.
843 . Sociedade ele São Vwenle de Paulo de São
Bento de Marília, de Marília . . ....... · .. .
844.. Sociedade dos Albergues Noturnos rle São
Paulo, de São Paulo .................. .
845. Sociedade -Feminina .de Assistência à Ihfància,
de Campinas . . . . ................. .
8-1.6. Sociedade Feminina de lnstrucão e Caridade.
(manienedora do Dispensál'io' Nossa Senhora de Lourdes), -de São Paulo ....... .
8-i7. Sociedade Filantrópica Vila dos Pobres, de.
Sorocaba . ·.. . ....................... .
848. Sociedade Humanitária doS Empregados_ no
Comérc.io; de Santos . . . . ........ ; .. .
84·9. SociedadC' Humanitárm protetora da Infàneia
Desvalida
Asilo Creche de Judiai, de
Jundiaí· . . . .' ...................... ::
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850.
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855.

856.
857.
858.

859·.

Soci~dade

Legii\o BrasilCira, de Ribeirão
Preto . . . . ......................... .
Sociedade Luiz Pereira Barreto, de São Paulo
Sociedade Paulista de Lep~'ologia, de_ São
Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedade São Vicente de Paulo, de Amparo.
Sociedade· São Vicente de Paulo, de Dois Córregos . . . . ................... · . · ... ·
Sociedade São Vicente de J?aulo - Conferência de S. Luiz Gonzag·a, de Ribeirão Preto
Sociedade São Vicente de Paulo - Gonferência São Francisco de Assis, de Sertãozinho
Sociedade Sinfõnica Campineira, de Campinas
Tribn de Escoteiros Piratininga, de São
Paulo . . . . ....................... .
União Espírito Cachocirense, de Cachoeira ..
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Paraná:
860. Academia Paranaense de Letras, de Curitiba.

861 . Asilo de São Luiz, de Curitiba ............ .
862. Asilo São Vicente de Paulo, de Castro ..... .
863. Asilo São" Vicente de Paulo, de Ponta Grossa.
86-L Associação das Senhoras -de ·Caridade, de Curitiba . . . . ......................... .
865. Associação de Caridade-Maternidade, de Rio
Negro ............. , .................. .
866. Colégio Imaculada Conceição, de Jacarézinho.
867. Dispensário São Vicente de Paulo, de Jacarézinho . . . . ............... · · ... · · · · ·
868. Escola Agronômica do Paraná, de Curitiba ...
869. Escola Superior de Veterinária do Paraná, de
Curitiba . . . . . ... -.................. .
870. Faculdade de Direito do Paraná, de Curitiba
871. Faculdade de Engenharia do Paraná, de Curitiba .
. ........................ .
872. Faculdade de lVIedicina do Paraná, de Curitiba . . . . ......................... .
873. Fedefação EspíritU do Paraná, de Curitiba ..
87/i. Hospital de Caridade ele Antonina. de Antonina .
. ................ _....... .
875. Hospital de São Ma teus, de Sl\o Ma teus ... .
876, Hospital de São Vicente de Paulo. de Tomazina . . . . . ... · · ..... ·. · · · · · · · · · · · ·
877. Hospital São Vicente de Paulo, de Guarapuava
878. Instituto de Química cto Paraná, de Ctiritiba.
879. Instituto Histórico e Geográfico Parana-ense,
de Curitiba .. . . . .................. .
880. Irmandade da -Santa Casa de 1\-Iisericôrdin, de
Curitiba . . . . ...................... -881.. Misericórdia de Jacarézinho, de Jacarézinho ..
882. Santa Casa de Misericórdia, de Paranaguá ...
883. Santa Casa de Misericórdia. de Ponta Grossa
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884. Santa Casa de Misericórdi'a, de Prudentópolis
885. Sociedade Hospital Bom Jesus, de Rio Negro.
886. Sociedade Socorro aos Necessitados, de Curitiba . . . . . ......................... .

12:000$0
15:000$0
25:000$0
524:000$0

Santa Catarina:
887. Asilo de Orfãos São Vicente de Paulo, de Florianópolis ..... ' ........................ .
888. Associação Beneficente Joaquim São Tiago, de
São Francisco do Sul ................ .
889. Associação Beneficente Santa Isabel, de Lages
890. Associação Irmão Joaquim, mantenedora da
Maternidade de Florianópolis, de Flori_anópolis ................................. .
891. As~Sociação Joinvilense Ce Amparo aos NeceGsitados de Joinvile ..................... .
892. Associação Mafrense de Ensino, de Mafra ... .
893. Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, de Florianó.polis ................. .
894. Círculo Operário de Joinvile, de Joinvile ... .
-895. Colégio Sagrado Co1~ação de Jesus, Ce Rio do
Sul ................................... .
896. Conferência Vicentina, de Lages ........... .
897·. Grupo- Escolar Arquidiocesano S. José, de Florianópolis ............................. .
898. Hospital Bom Pastor, de Ararang·uá ....... .
899. Hospital de Caridade São José, de Cresci uma
900., Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos
Passos, de Laguna ..................... .
90L Instituto Bom Jesus, de Joinvile ........... .
902. Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, ·de Florianópolis ............... .
903. Irmancade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, de Florianópolis ..... .
904. Sociedade Beneficente- São Vicente de Paulo, de
Porto União ........................... .
905. Veneravel Ordem Terceira de São Francisco da
Penitência e Hospital de Caridade, de São
Francisco ................... ·.......... .
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Rio Grande do Sul:
906. Asilo t!e Mendigos de Pelota.s, de Pelotas ..... .
907. Asilo de Orfãs Çoracão. de Maria, de Rio Grance
908. Asilo de Orfã,s Nossa Senhora da Conceição, de
Pelotas ................................ .
909. Asilo de Or fãs São Benedito, de Pelotas ... .
910. Asilo de Orfãs São Benedito, de Porto Alegre
911. Asilo do Bom Pastor, de Pelotas ........... .
912. Asilo Maria Imaculada, de Porto Alegre ... .
913. Asilos Pela e Betânia, de. Taquarí ......... .
914. Associação Caridade de Itaquí, é e .Itaquí ... .
915. Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, de
Porto Alegre ........................... .
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A-ssociação Damas de Caridade, de Caxias
Associação Damas de Caridade, de Itaquí ....
Associação Damas de Caridade, de Pelotas ..
Associação de Caridar'e Santa Casa do Rio
Grande, de Rio Grande .... _............. .
92ü. Associação de Proteção à Infância, de -:Guaiba
921. A.ssociação Hospital de Santo Angelo, de Sanlo
Ange!o ................................ .
922. Associação Passo-Fundense de Auxílio aos ~ece.ssi t.ados, de Passo Fundo ............. .
923. Biblioteca Rio-Grandense., de Rio Grande ... .
924. Cft•culo Operário Pelotense, r e Peiotas· ...... .
92i'>. Circulo Operário Porto Alegren.se, de Porto
Alegre ............................. .
926. Conferência da Sociedac'e de São Vicente de
Paulo, de Rio Pardo ..................... .
927. Conferência de São Vicente de Paulo, do Livramento .............................. .
928. Congreg~ção da Doutrina Cristã da Catedral de
Pelotas. de Pelotas ..................... .
929. Conselho Central Metropolitano da Sociedade
São Vicente de Paulo, de Porto Alegre ....
930. Cooperativa dos Empregados ela Viação Férrea
do Rio Grande do Sul, de Santa Maria ... _
931. Creche São Francisco de Paula, de Pelotas ..
932. Escola Superior {I e Comércio allexa ao Ginásio
Gonzaga, de Pelotas .... ,. ............... .
933. ·Faculdade de Farmá-cüi. e Odontologia de Pelotas, de Pelotas ....................... .
934. Hospital Cibelli. de Farroupilha .......... .
935. Hospital r' e Caridade de Passo .Fundo,· de Passo
Fundo ................................ .
936. Hospital de Caridade de Qnaraí, de Quaraí ... .
937. Hospital de Caridade de Santa Maria, de Santa
Maria .................. ·............... .
938. Hospital de Caridade de Santo Cristo, de Santo
Cristo ................................ .
939. Hospital Dr. BarLolomeu Tacchini, de Bento
Gonç.alvles . . ......................... .
94·0. Hos•pital 'Montenegro, de Montenegro ......... .
941. Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. de Rosário
942. Hospital Santo Antônio, de S. Francisco de
A.s~is ............................... ·.. .
943. Hospital São Sebastião Martir, de Venâncio

916.
917.
918.
919.

A.ires ....................... · · · · · · · · · · ·

944. Hospital São Vicente de Paulo, de Cruz ·Alta
945. Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo
946. Instituto Espírita Dias da Cruz, de PortO
Alegre ................................ .
947. Instituto São José, de Canôas· ............. .
948. Irmandade do Santi~simo Sacramento e São ,
Francisco de Paula. r e Pelotas ......... .
949. Liceu Salesiano Leão XIII. de Rio Grande ... .
950. Maternidade de Nossa ·Senhora de Pompéia, deCaxias ................................ .
951. Maternidade Rosinha Santos P·rates, de Quarai
952. Orfanato de Nossa- Senhora da Piedade, de
Porto Alegre ............................. .
Co!. dr. Leis - Voi. Il
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953. Orfanato São Benedito, de Bagé ..........•.
954. Orfanato São Vicente de Paulo e Asilo Padre

5:000$0

Caetano, de Santa Maria ............... .

10:000$0

955. Orfanatrófio Santo Antônio - Pão dos Pobres.
de Porto Alegre ....................... .
956. Santa Casa de Caridade, de Bagé ........... .
957. Santa Casa de Caridade, de Dom Pedrito ..... .
958. Santa Casa· de Misericórdia, de Porto Alegre ... .
959. Santa Casa de Misericórdia, de Santa Vitória
do Palmar .......................... .
960. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, de Pe-

lotas . . .............................. .
961. S. C. A. N. (Socierl.ade Caxiense de Auxílios
aos Necessitados), de Caxias ........... .
962. Seminário Seráfico, de Alfredo Chaves ....... .
963. Sociedade Auxílio Fraternal das Senhoras Espíritas, de Pelotas ..................... .
964. Sociedade Bagéense de Auxílio aos Necessitados, de Bagé ........... .-.............. .
965.- Sociedade Beneficente Dom Vital de Oliveü·a.
de Vacaria· . . ......................... .
966. Sociedad ~- Beneficente São Pedro Canísio, de
Bom Princípio .....-...................... .
967. Sociedade Beneficente União e Progresso, de
Porto Alegre .......................... .
968. Sociedade de Educação Cristã, de. ·Pelotas ... .
969. Sociedade de Literatura e Beneficência, mantenedora do Hospital São Vicente. de Paulo.
de Três de Maio ...................... .
970. Sociedade Espírita Ramiro Dávila, riiantene~
dora da Sopa do Pobre e Inverno do Pobre,
de Porto Alegre ....................... .
971. Sociedade Hospital de Caridacto de Santa Rosa,
de Santa Rosa ....................... .
972. Sociedade Hospitalar de Caridade da Taquara,
de Taquara ........................... .
973. Sociedade Humanitária Padre Cacique, de Porto Alegre .
. ..................... .
974. Sociedade ·Internacional de Auxílio aos Necessitados, do Livramento .......... ~ ..... .
975. Sociedade Porto Alegrense de Auxilio aos ~eCessitados, de Porto Alegre ............ .
976. Sociedade São Vicente de Paulo, de Pelotas ... .

30:000$0
25:000$0
10:000$0
200:000$0
15:00080
30:000$0
10:000$0
6:000$0
5:000$0
10:000$0
10:000$0
5:000$0
6:000$0
10:000ii0
10:000$0
6:000$0
5:000$0
10:000$0
10:000$0
10:000$0
20:000$0
20:000$0
1. 090 :000$0

977.
978.
9i9.
980.
981.
982.

983.
984.

Mato Grosso:
Asilo e Orfanato de Poconé, re Poconé ..... .
Asilo ~assa Senh.ora Auxiliadora, de Coxipó da
Ponte ................ ~ ................ .
Asilo Santa Rita, de Cuiabá' ............... .
Colégio da Irnaculp,da Conceição, de Cáceres ..
Colégio Nmsa Senhora Auxiliadora, de Araguaiana ................................ .
Colégio :!'assa Senhora Auxiliadora, de Campo
Grande ................................ .
Colégio Santa Teresinha, de Lageado ...... ; .· ..
Escola Agrícola de Santo Antônio, de Coxip6 ra
Ponte ................................. .

10:000$0
15:000$0
20:000$0
6:00(1$1)
6:000$0
20:000$0
15:000$0
6 :OG0$0
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985.986.
987.
988.
989.
900.

991.
992.
993.

Eseolas Profissionais_ Sa"tesianas, de· Cuiabá .•.. _
Hospital de Caridade, de Três Lagoas ....... .
Missão Salesiana de Mato Grosso, de Lageado
Mis.são Salesiana do Araguaia, de Araguaiana
l\ii.ssão Salesiana entre os índios Cllavantes, de
Araguaiana ............................. ·
Ordem T8rceira Regular de São FranciSco, de
Cáceres ............................... .
Prelazia r e Diamantino, de Diamantino .... .
Prelazia de Guajará-mirim, de Guajará-mirim
Sociedade Beneficente, de Campo · Grande ..

30 000$0
10 000$0
20 000$0
~o

ooo:so

20:000$0
12:000$0
20:000$0
20:000$0
10:000~0

260:000$0
Goiaz:
994. Asilo de São Vicente de Paulo, de Anápolis ..
995. Asilo de São Vicente de Paulo, de Goiaz
996. · Colégio Beato Claret, de São José do Tocantins
997. Colégio NOssa Senhora Auxiliadora, de Bonfim
998. Coiégio No.sBa Senhora Mãe de Deus, Ce Catalão
999. Conferência de São Vicente de Paulo, de Santa
Luzia ...........•.•...... : . ........... .
I. 000. Conferência de São Vicente de Paulo de Goiânia, de Goiânia ....................... .
t .OOL Escola Normal do Colégio de Santana, de Goiaz
t. 002. Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, de
Anápplis . . . . ..................... .
I. 003. Hospital de Caridade, de Goiaz ............. .
1.004. Hospital Evangélico. Goiano, de Anápolis ... .
t. 005. Instituto Senador Hermenegildo de Morais, de
Morrin h os ............ : . ............... .
1.006. Orfanato São José, de Goiaz ............... .
00

00

5:000$0
10:000$Ó
5:000$0
5:000$0
5:000$0
2:000$0
100:000$0
3:000$0
11}:()00$0
5:000$0
10:000$0
3:000$0
10:000$0
173:000$0

t. 001.
1. 008.
1. 009.
1.010.
1.011.
1.012.
1. -o i 3.

1.014.
1. 015.
1.016.
1.017.

1.018.
1.019.
1. 020.

:Minas Gerais:
Abrigo dos Inválidos de LavraiS, de Lavras ....
Academia de Ciências de Minas Gerais, de Belo
Horizonte ............................ .
Academin Mineira de Comércio, de Belo Horizonte . . .............. -............. .
Academia Mineira de Letras, de Belo Horlzqnte . . ........... · .. · · · · · · · · · · · · · ·
Albergue dos Pobres, de Juiz de Fora ....... .
Albergue Santo Antônio, de São João del Rei
Asilo Ana Carneiro, ·de Alem Paraiba ....... .
Asilo Bom Pastor, de Belo Horizonte ......... .
Asilo da Caridade-, de Bom Sucesso ......... .
Asilo da Piedade, de Caetéoo
Asilo da Velhice Desamparada de Curvelo, de
Curvelo . . ......................... .
Asilo de Indígenas e Orfãs de ltambacurí, de
Itarnbacurí . . ....................... .
Asilo de Inválidos d'e Carangola. de Carangola
AI; i! o de Inválidos Dona Maria Adelaide, de
Brazópol is . . ................. , ..... .
00

00

00

00

00

00

00

..

3:000~~

3:000$0
5:000$0
3:000$0
6:000$0
5:000$0

4:ooo:;;o

ô :000$0

10:000$(1
10:000$0
5 :0()0$0
20:00G$0
5•000$0
3:000$0
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1 021.
1'.022.
1.023.
1.02'L
1. 025.

Asilo de Nossa Senhora da Conceição.- de Serro
Asilo de-Orfãos João Émílio, de-Juiz de Fora ..
Asilo de Orfãs, de Mariana ................. .
Asilo de Orfãs São José, de Campanha ..... .
Asilo de São Miguel da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Santos Dumont. ...... .
1. 026. Asilo de São Vicente de Paulo, de Montes
Claros . . ........................... .
1.027. Asilo de São Vicente de Paulo. de Poços de
Caldas . . .....·...... ; ........••......
1. ()28. Asilo de São Vicente de Paulo, de Rio Preto ..
1.029. Asilo dos Pobres de São Vicente de Paulo, de
Silvestre ·Ferraz . . ................... .
1~-ü30. Asilo dos Sagrados Coraç.ões de J_esús e Maria,
de Barbacena . . ..................... .
1.031. ·Asilo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, d"e
Santa Barbara . . ..................... .
1. 032. Asilo Santa Isabel, de Itajubá ............. .
1 . 033. Asilo Sanl a Teresa, de Belo Horizont-e ....... .
1.034. Asilo Santo Antônio e Santa Izabel de Hungria,
de Ouro Prelo ................... o o o• o
1.035. Asilo São ·Joaquim, de Conceição· ........... .
1. 036. Assistência aos Mendigos, de Itapecerica ..... .
1.037. Assistência Bom Jesus, de Pouso Alegre ..... .
1.038o A~sistência Filantrópica, de São- Sebastião do
Paraiso .............................. .
1. 039. Assistência Melo_ Matos, de Ferros.· .... : . .... .
1.040. Assistê-ncia Social Vicentina, de· Sete Lagoas .•
1. 041. Associação, Asilo e Hospital São Vicente de
Paulo. de Lambarí ................... .
1.042. As,sociação Beneficente 8 de Setembro, de
Uberaba . . ......................... .
1.043. Associação das Damas de Caridade. d~ Araxá.
1. 044. Associação das Damas de Caridade, de Barbacena ........................ , ...... .
·1.045 .. Associação das Damas de Caridade. de Cambuquira .............................. .
1. 046. Associação das Damas -de Caridade, de Paraguassú . . ....•.......................
1. 047. Associação da-s Damas de Caridade, de São Gonçalo do Sar.ucaí ..................· ..... .
1.048. Assoeiação das Damas de Caridade da Catedral
de Boa Viagem, de Belo Horizonte ....... .
1.049. Associação das Damas de Caridade da Matriz de
Itauna . . ........................... .
1. 050. Associação das Damas de Caridade da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoinha, de Belo Horizonte ............. .
1. 051. Associação ·das Damas de Caridade da Paróquia de São Francisco das Chagas, de Belo
Horizonte . . ......................... .
1. 052.. Associação das Damas de Caridade da Paróquia de São José, d'e Belo Hqrizonte ..... .
1. 053. Associação das Dam·as de Caridade de São Sebastião do Barro Preto, de Belo Horizonte ..
o

2 000${)
10 OOll$0 .
12 000$,0
6 000$0
5:000$0
5:000$0
15;()00~0

1 :000$0
5:000$0
fO:OOU$0
10:()00$0
10 :OOD$0
5:000$0
6:000~0

10:000$0
6 :0001;0
5:000${)
3 :000$0
6 :0()0$0
2:000$0
10:000$0
5:000$0
10:000$0
5:000$0
1o:000$0
3:000$0
2:000$0
10 :OOC$0
3:000$0
2:000:.:'0

. 2:000$0
3:000$0
2:000$0
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1. 054. Associação das Damas de Caridade do Cala fato,

de Belo Horizonte ; . ~ .......•... ·...... ·..
1.055. Assomaç.ão das Senhoras de Caridade de São
João dei Rei ..... . , .........•............
1. 0.56. Associação de Assistência ao Pequeno Jor:baleiro, de Belo Horizonte .................. .
1. 057. Associaoão de Assistência aos Tuberculosos
Proletários, de Belo Horizonte .......... .
1 . 058. Associação de Caridade, de Pouso Alegre ... .
1. 059. Associaoão de Caridade de São João N epomuceno, de SãO João Nepomuceno ......... .
1. 060. Associação de Damas Protetoras da Infância
de Juiz de Fora, de Juiz de Fora ....... .
1. 061. Associação de 13ão Vicente de Paulo, de Araxá
1 . 062. Associação E-spírita de Carangola, de Carangola
1. 063. Associação Feminina de Proteção à Infância,

3:000$0
5 :OOú$0

25:000$0
50:000$0
6:000~0

10:000$0
20:000$0
5 :000~0
2:000$0 .

de Cataguazes . . ........... : . ......... .
1.064. Associação Lítero-Beneficente Santa Teres.i-

3:0C0$0

nha, de Azurita ................... .- ... .
e Menores
Desamparados, de Lambari .......•....
i. 066. Associação Santa Luiz a de Marillac, de Mariana . . .............. -.............. .
1. 067. Associação Servas dos Pobres, de Curvelo ..••

2:()0(!$0

1. 065. ASE'!Ociação Protetora dos Pobres

1. 068. Casa da Criança, de Uberaba ............... .
1. 069. Casa de Caridade, de Cristina ..........•.....

1.07(). Casa ct'e Caridade, de Formiga .......•........
1.071. Casa de Caridade, de Januária ...•....... , ....
1.072. Casa de Caridade, de Paraisópolis .....•..... ,
i. 073. Casa de Caridade, de São João Evangelista ... .

1.074. Casa de Caridade de Alfenas, de Alfenas .... .
.f. 075-. Casa de Caridade ae Carangola, de Cai'angola
i. 076. Casa de Caridade de Ouro Fino, de Ouro Fino

12:000$0
10:000$0
1:000$0
20:000~0

3:00ütO
2:000$0
5 :000~0
4:000$0
3:000$0
10 :000~0
5:008&0
!0:000$~

1. 077. Casa de Caridade de Pará de Minas, de Pará

de Minas ........................... .
1.-ü78. Ca.sa de Caridade cte· :passa· Quatro, de Passa
Quatro .

. ...........................•

6:000$0

1.079. Casa de Caridade de Santa Tereza, de Serro ..

5:000$0
5:000$0

1. 080. Casa de Caridade de São Vicente de Paulo, de
Abaeté . . ...............•............
!. 081. Casa de Caridade de São Vicente de Paulo, de

5:0()0$0

Caxambú . . . . . . -. •...•................

12:000$0

i. 082. Casa de Caridade de Viçosa (Hospital São Sebastião), de Viçosa .......•............
1. 083. Casa de Caridade Hospital São Paulo, de Muriaé
1.084. Casa de Caridade Leopoldinense, de Leopo1ctina
-1.085. ·Casa de Caridade Manuel Gonçalves de Sousa

12:000$0
20 :iJ00$0
15:()00$0

Moreira, de Itauna .........•...........•

3:000$0.

1. 08·6. Casa de Caridade Nossa Senhora do Carmo, de

Guanhães .............•....... ·...... .
1. 087.
1. 088.
1.089.
1. 090.

Casa de Caridade São Vicente de Paulo, de Mirai
Casa de Caridade São Vicente de Paulo, de Ubá
Casa dos Pobres de São José, de Virginópolis .•
Casa Espírita mantenedora do Instituto Eugênia Braga e da Fundação João de F-reitas, de
Juiz de Fo'ra .•••........•..•.•.•.......

3:000$1]
10 :Oü0$0·
6 :000·$0
3:000$0

S:OOú$0

454

A'fOS DO PODER EXECUTIVO

1. 091. Genti·o Espírita ' Amor e Caridade, de

Monte

Santo . . ............................. .

1.'Ü92. Cidade Ozenam, de Belo Hortzonte ....... -.... .
1. 093. Clube Ginástica de Juiz de Fora, de Juiz de Fora
1. 09-11. Colégio e Orfanato Nos&a Senhora de Nazaré, de
Conselheiro Lafayete . . .............. -:
1. 095. ColégiO (F;scola Normal)

Nossa Senhora

3:000$0
50:000$0
5:000$0
6:000$0

de

Lourdes, de Lavras ................... .
1. 09f>. Colégio Jesus, Maria, José, de Pocos de Caldas
1.097. Colégio Santa Tei·.ezinha, de Formiga ...•.•....
1.098. Colégio São Domingos (Escola Normal), de Poços de Caldas ........................... .
1.099. Colégio São José, de Juiz de Fora .......... ..
1.100. Conferência de Nossa Senhora da Graça, de Capelinha . . .......................... _..
1.101. Conferência de Nossa Senhora da Saude, de P9ços de Caldas ........................... .
1.102. Conferência de Nossa Senhora de Lourdes da
Sociedade de São Vicente de Panlo, de Cambuquira . . ......................... .
1.103. Conferência de :t-;ossn. Senhora de, Carmo, de
Monte Carmelo ...................... '.. .
1 .104. Conferênti& de Santo AntOnio, de Campanha ..
1.105. Conferência de São José da Sociedade. de São
Vicente de Paulo, de Ituiutaba ........... .
'1.106. Conferência de São Sebastião da Sociedade de
São Vicente de Paulo, de Leopoldina .....
1.107. ·Conferência ele São Vicente de Paulo, de AJ.p.inópolis . . ............................. .
1.108. ·Conf·erênoia de São Vicente de Paulo, de Carmo
do Ri o Claro ........................... .
1.109. Conferência de Sii:o Vicente de Paulo, de Conceição Aparecida . . . . ................ .
1.110. Conferência de São Vicente de Paulo, de Governado~' Valadares . . .................... .
I .111. Conferência de S. Vicente de Paulo, de Guaxupé
1.112. Conferência de São Vicente de Paulo, -de Jacutinga . . ......................... .
1.113. Conferência de São Vicente de Paulo, de Manhuassú . . , ..................... : .. .
·J .1 H. Conferência de São Vicente de Paulo, de Passos
1.115. Confcrôncia de. São Vicente de ·Paulo, de Porto
. Seguro do Piranga ................... .
1.11-6. Conferência de São Vicente de Paulo, de São
Manoel tlo Mutum ..................... .
1.117. Conferência de São Vicente de Paulo, de São
Sebastião do Paraíso ................... .
1.118. Conferência de São Vicente de Paulo, de Silvianópolis . . .......................... .
1. H9. Conferência de São Vicente de Paulo, de Nossa
Senhora de Patrocínio ................... .
1.120. Conferência de São Vicente de Paulo do Divino
Espíl'iLrl Santo, de Guarani ............. .
1 .121. Conferência de São Vicente de Paulo, Imaculada
Conceição, de Rio Casca ..........•.......

5:0~0$0

-6:0UU$0
2:000$0
5:000$0
12:000$0
2:000$0
3:000$0
4 :000~0

2:000$0,
5:000*0
2:000$0
5:000$0
2:00C$0
3:000?0
2:00-ü$0

6 :ooo.~o
6:000~0

6:000$0
5:000$0
6:0!J0$0
3:000$0
5:000~0
4:000$~

2:000$0
2:000$0
2:000$0
5:000$0
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1.122. Conferência de São Vicente de Paulo, mantenedora da Santa Casa de Misericórdia, de Marlinho Catnpos .........................•...
1.1.23. Conferê"ncia de São Vicente :de Paulo Maria Auxiliadora, de Ponte Nóva ............... .
i .124. Conferência Nossa Senhora do Carmo, de Oliveira ................................. .
1.125. Conferência São Sebastião, de Passa Quatro .. .
1.126. Conferência São Vicente de Paulo, de Monte
Santo ................................. .
1.127. Conferência Vicentina de São José e Dores
de Alfenas, de Alfenas ............... , ..
J .128. Conselho Central Metropolitano .da Sociedade
de São Vicent~ de PQulo. de Belo Horizonte
J .129. Conselho Particular da Sociedade· de São Vicente de Paulo, de Abaeté ............... .
1.130. Conselho Partiru.Iar da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Juiz de Fora .......... .
1.131. Conselho Particular. da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Nova Lima ........... .
1.132. Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo. de PonLe Nova ........... .
1.133. Conselho Particular ela Sociedade de São Vicente
de Paulo, de Uberlàndia ............... .
J . 134. Conselho Particular das Conferências de São Vicente de Paulo, de Rio Branco .......... .
1.135. Conseiho Particular das Conferências Vicencentinas, de São João dei Rei. ............ .
1.136. Conselho Particular de Bom Sucesso (Sociedade
de São Vicente de Paulo), de Boffi Sucesso
1.137. Conselho Particular de Lagoa Santa, de Lagoa
Santa ................................ ·..
1.138. Conselho Particular de Santo Antônio doAmparo (Sociedade de São Vicente de Paulo);
de Santo Antônio do Amparo ......... .
1.139. Conselho Particular dirigente das Conferências
de São Vicente de Paulo, de Santa Quitéria
1.140. ConsE:'lho Particular Vicentino, de Ouro Preto
1.141. Conselho Particular Vicentino de Itajubá, de
Itajubá ............................... ·
1.142. Conselho Particular Vicentino _de Itauna, de
Itaúna . . . . . . . . . . ............. .
1.143, Conselho Particular VICentino de São Francisco
das Chagas da Paróquia de Carlos Prates, de
Belo Horizonle ..............-........... .
1.1lt4.. Conselho Particular Vwentino (Sociedade de
São Vicente). de Conselheiro Lafayette ... .
1.145. Créche Menino Jesus, de Belo Horizonte .... .
1 . i 46. Cruz Vermelha Brasileira, de Lavras ....... .
1.147. Dispensário dos Pobres, de Dores do Indaiá ... .
1.148. Dispensário do~ Pobres de Uberlândia, de Uber1And1a ............................... .
1.149. Dispensário Jesus, 1\'fa.ria, José, de Santo Antônio
do Amparo ........... , ........•........
1.150. Dispensário São Vicente de Paulo, de Ubá ....
1. 51. Escola Apostólica Nossa Senhora Mãe dos Homen::: do Caraça, de Caraça ............ .
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1.152. Escola de. Arquitetura~ de Belo Horizonte ... _...
i .153 ._ l!:scola de Belas Artes de Minas Gerais, de Belo
Horizonte ........... -.' ....... -.......... .
1.154. Escola de Comércio cte Ouro Fino, de Ouro Fino
1.155. Escola de Eletricidade de Belo Horizonte, de
Belo Horizonte ........................... .
1.156. Esrola de Engenharia de Juiz de Fora, de Juiz
de Fora.. . .......................... .
1. 157. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, de
Alfenas ............................... .
1. 1'58. Escola de Farmácita, Odontologia e Medicina
Veterinária de Juiz de Fora, de Juiz de Fora
1 .159. Escola de Radiotelegrafia de Belo Horizonte, de
Belo Horizonte .... ~ .................... .
J .1õ0. Escola Doméstica e Técnico-Profissional Nossa
Senhora Aparecida, de Passa Quatro ..... .
1.161. Escola Doméstica Santa Teresinha, de Lambari
1.162. Escola Doméstica Santa Teresinha, de Pouso
Alegre ........ ~ ....................•...
1.163. Escola Normal de Eronomia Doméstica Nossa
Renhora Aparecida, de Brazóvoli!; ....... .
1 .164. Escola Profissional Delfim Moreira, de Pouso
Alegre ..................... · · · · · · · • · · · ·
1.165. Escola Profissional Doméstica Imaculada Conceição, de Belo HOrizonte ............... .
1 .166. Escola Profissional Feminina de Belo Horizonte, de Belo Horizonte ................... .
1.167 .· Externato São Miguel, de Barbacena ....... .
l.168. Faculdade de Medicina da UniversidadC' de Minas Gerais, de Belo Horizonte ............ ·.
1.169. Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte. . . . ............. · .. · ·. · · · · · · · · ·
1.170. Ginásio Dorense, de Dores do Jndaiá ........ .
1.171. Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, de Poços
de Caldas. . . . ....................... .
1.172. Hospital Antônio Moreira da Costa, de Santa
Ril a do Sapucaí. ·. . ................... .
1.173. Hospital Cassiano Carnpolina, de Entre Rios.
1.174. Hospital Coronel José Goulart Santiago Bl'um.
de Santa Catarina. . . . ................ .
1.175. Hospital da Conferência Vicentina Nossa Senhora dos Anjos, de Itambacurí. . ....... .
1.176. Hospilnl de Cntaguazes, de Cataguazes ...... .
1.177. Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de Minas Gerais, de Belo
Horizonte. . . . ....................... .
1.178. Hospital de Manhuassú, de Manhuassú .. ; .... .
1.1i9. Hospital de l\lisericórdia de Santos Durnont. de
Santos Durnont. . . ..................·: .. .
1.180. Hospital de Nossa Senhora Aparec-ida, de Divinópolis. . . . ....................... .
1.181. Hospital de Nossa Senhora da Conceição, de
Alfa Rio Doce. . ...................... .
1.182. Hospital de Nossa· Senhora das Dores. de ItabiT·a. . . . ............................ ·.. .
1.183. Hospital De Nossa Senhora das Dores, de Ponte
Nova.
. . . . . . .. . .......•......•
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1.184. ·Hospital de Nossa Senhora do Carmo, de Pa-·
raopeba. • . . ... ·-- ..............•.......
1.185. Hospital de Piranga, de Piranga. . .......... .
1.1136. Hospital de São João de Deus, de Santa Luzia ..
1.187. Hospital de São Vicente de Paulo, de Ma teus
Lerne. . . . ................ · · ..... · .. · · · ·
1.188. Hospital de São Vicente de Paulo, de Teófilo
Otoni ............................... .
. 1.189. Hospital e Asilo São Vicente de Paulo, de
.Manhumirim. . . . ...................... .
1.190. Hübpif.al Imaculada Conceição, de Conceição ..
1.191. Hospital Nossa Senhora da Conce~ção, de Rio
Casca. . . . . ........................... .
1.192. Hospital Nossa Senhora das Gracas, de Sete
Lagoas ............................... .
1.193. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, de Nova
Lima ............................... .
1.194. Hospital Nossa Senhora do Brasil, de Bambuí..
.1.195. Hospital Regional do Sul de Minas, de Varginha.
............................ .
1.196. Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni ..•...
1. !97. Hospital Santana, de Jequerí .............. .
1.!98. Hospital Santo Antônio, de Peçanha ......... .
"1.199. Hospital São Francisco de Assis. da Corporação
de Médicos Católicos, de Belo Horizonte ..
1.200. Hospital São João Batista, de Pedro Leopoldo
1.201. Hospital São João Batista, de Rio Branco ..
1.202. Hospital São José, de Aimorés ............ ..
1.203. Hospital São Sebastião, de Pir~petinga ..... .
1. 204. Hospital São Sebastião, de Tombos ......... .
1. 205. Hospital São Vicente de Paulo, de Aiuruoca ..
1. 206. Hospital São Vicente de Paulo, de Arassuaí ..
1.207. Hospital São Vicente de Paulo, de Belo Horizonte . . .............. · ... · · · · · · · · · ·
1.208. Hospital São Vicente de Paulo, de Mariana . •
1. 209. Hospital São Vicente de Paulo, de Pomba ... .
1.210. Hospital São Vicente de Paulo, de Poté ..... .
1.211. Instituto Comercial Mineiro, de Juiz de Fora ..
! .212. Instituto de Radium de Minas Gerais, de Belo
Horizonte . . ........................ .
!.213. Instituto Eletrotécnico de ltajubá, Itajubá ..
1.214. Instituto Gammon, mantenedor da Escola ·superior de Agricultura de Lavras, de Lavras
1.215. Instituto Histórico de Minas Gerais, de Belo
Horizonte . . ................. ·....... .
1.216. Irmandade de Misericórdia de Guaxupé, de
Guaxupé ........................... .
.1.217. Irmandade de Nossa Senhora da Saude, mantenedora do Hospital de Nossa Senhora da
Saude, de Diamantina ................. .
1. 218. Irmandade de No-ssa ,senhor-a -do Rosário, de
Rezende Costa ................. ; ........
1.219. Lactário Mário Campos, de Belo Horizonte . :.-.
1. ?20. Lactári-o \Vhady Nacií", de Uberaba ........ .
1.221. Liga Sa.ndumónens·e de Proteção e Assistência
à Infância, de Santos Dumont ......... .
1. 222. Maternidade. Darci Vai:gas, de Manhumirim ..
1.223 .. Maternidade de Santana, de Itapecerica .....
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1. 224. Maternidade Te-resin.ha de J.esus, de Juiz de
Fora ............................... .
1. 225. Museu Dom Inocêneio, de Camoanha ......... .
1.226. Orfanato Dom Silvério, de Cataguazes ....... .
1. 227. Orfanat? Nossa Senhora Auxiliadora, de Cracho~Ira do Campo ..................... .
1. 228. Orfanato Nossa Senhora de N.azaré, de Conselheiro Lafayett.e . . ..................... .
1.229. Orfanato Nossa Senhora do Carmo, de Carmo do
Rio Claro . . . ... , ...................... .
1.230. Orfanato Santa Teresinha, de Araxá ....... .
1.231. Orfanato Santana, de Passa Quatro ......... .
1.232. Orfanato Santo Antôriio, de -Belo Horizonte .. .
1. 233. Orfanato Santo Antônio, de Curve lo ........ .
1. 234. Orfanato Santo Eduardo, de Uberaba ........ .
1.235. Patronato São José, de Juiz de Fora ......... .
i. 236. Pensionato Nossa Senhora Auxiliadora, de Belo
Horizonte ............................. .
1. 237. Pia Associação de Instrução e Caridade, mantenedora. da Escola Doméstica Santa Teresinha, de São Sebastião do Paraiso ..... .
1. 238. Policlínica Vital Brasil. de Campanha ....... .
1. 239: Sanatório Imaculada Conceição, de Belo Horizonte ................................ ·..
1.240. Santa Casa Boa Vista de Lambari, de Lambarí
1. 241. Santa Casa de Caridade, de Conquista ....... .
1. 242. Santa Casa de Caridade, de Diamantina ...... .
1. 2113. Santa Casa de Cm·idade, de Guaranésia ...... .
1. 244. Santa Casa de Caridade. de Itamarandiba .... .
1.245. Santa Casa de Caridade de Machado, de Machado ................................ .
1. 246. Santa Casa de Caridade de São Vicente de Paulo,
de Corac_:ão iie Jesus ............ -........ .
1.247. Santa Casa de Caridade Nossa Senhora das
Merc.ês de Montes Claros ................ .
1.248. Santa Casa de Miseri-córdia, de Andrelândia .. .
1. 249. Santa Casa de Misericórdia, de Araxá ........ .
1.250. Santa Casa de Misericórdia, de Baependí .... .
1.251. Santa Casa de Misericórdia, de Barbacena .... .
1. 252. Santa Casa de Misericórdia, de Boa Esperança
1. 253. Santa Casa de Misericórdia. de Brazópolis ... .
1. ~-!)lf. Ranta Casa de Misericórrlü,' ,J;~ Itn.i;.. b4. .... -. .. .
1.;'55. Ranl.a Casa- de Misericórdia, d? !tnpceerica ... .
l.~~nn. Snnt.a Casa de Miserir-órctia, de Jacutinga ... .
1 . 2-fl7. Santa Gasa de Mis~rictn'dia. ele .Lavn.1~ ..... .
1.258. Santa Casa de Miseri0•kdi:1, d~ Lirna Duarte.
1. ?.&9. Rant.a Casa de Miseri~órdhl. dP- Parre)~·as ..... .
1.:!130. Santa Casa de Misericórdh., de Passo~-- ...... .
1. :'61. Santa Casa de Miseri0órcli:1, de Patrnrfnio .... .
1 :262. Santa Casa de Misericórdia, r:lP Pocos ci(• Caldas
1. '}.('>3. Santa Casa rle Misericórrli~t. de Rio PI-et.o .•••.
·t. 264. Santa Caga de Misericórdia, de São (h,ncalo do
Sapucai . . ........................... .
1. 2fo0. Ranta Casa de Mig(':ricórdia, de São Joiio del Rei
1 .2HG. Santa Casa de Misericórdia de Belo Horiwnte,
r] e Belo Horizontn ....................... .
1.2.67. Santa Casa de Misericórdia de Campiinha, õe
Campanha ........................... .
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1.268. Santa Casa de Misericórdia de Jujz de Fóra,
rle Juiz de Fóra ...................... .
1.2G9. Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo, de
Monte Santo ..•...........•.. , ........ .
1. 270. Santa Casa de Misericórdia de Muzambjnho, de
Muzambinho . . ...................... .
Santa C::um de Misericórdia de Om'o Preto, de
Ouro Preto ............................•
1.i:72. Santa Casa de Misericórdia de Perdões, de Perdões .- •..................... -. · · · · · · · ·
1.2/3. Santa Casa de Misericórdia cte B. Sebastião do
Paraiso, de São Sebastião du Paraiso ..... .
1.274. Santa Casa de Misericórdia de Uheraba, de Uberaba -............................... .
t .2.75. Santa Casa de Misericórdia Dr. Zaeal'ias, de
Dores do Indaiá ...................... .
1.276. Santa Casa de Misericórdia-e Asilo i.\'ossa Senhora do Rosário, de A1·aguarí ......... .
1.277. Santa Casa São Vicente de Paulo, de Campo
Belo ....................... · · · · · · · · · ·
1.278. Santa Casa de Misericórdia São VIcente de
Paulo, de Pouso Alto ..................•
1. 279. Sociedade Beneficente Frei Di mas, de Teôfilo
Otoni • • ..•..•........................
l.280. Sociedade Beneficente protelara do Asilo Agrícola de Con~elheiro Lafayete . .· . . . . ...
t. 281. Sociedade Beneficente São José p·roteto1·a do
Hospital de Queluz, d~ Conselheiro Lafayete. . . . . . . . . . ................ .
1 282. Sociedade Civil de Benefieêneia Caeten~e Santa Casa de Caelé, de Gaelé ......... .
1. 283. Sor:iedade de Caridade de Mar de Espanha,
Mar -de Espar1ha. . . . . . . . ............ .
1.284. 13ociedade de Proteção à Infância Santa Teresinha, de Montes Clar·os ............. .
-1.285. Sociedade de Proteção e Assistência à Infância, Recolhimento São José, de Carangola
1. 286. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Alvinópolis. . . . . . ._ . . . ................. .
1.287. Sociedade de São Vicente de Paulo, ·cte Araguarí
1.288. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Campestre ............................. .
L289. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Campos Gerais. . . . . . . . .................. .
1.290. Sociedade de São Vicente de Paulo, de· Cataguazes. . . . . . . . ...................... .
1.291. Sociedade de Slo. Vicente de Paulo, de Ibiá ..
1.292. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Itabira
1. 29~. Soeiedade de São Vicente de Paulo, de Machado
1. 29 L Sociedade de São Vicente de Paulo, de Mariana
I. 295. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Sabará
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1.296. s·,ciedade de São Vicente de Paulo, de Santa
Rita do Sapucaí. . . . . . . ._. . ....... : . . .
1. 297. Socjcdade de Sfta Vicente de Paulo, de São Gonçalo, de Sapucaí. . . . . . . . ............ .
1. 298. Sociedade Oe São Vicente de Paulo, de Uberaba
1. 299. Sociedade de Sãfl Vicente de Paulo, de- Varginha
1.300. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Viçosa.
1. 301. Sociedade :Filantrópica Santaritense, de Santa
Ritr. do Sapucaí ...................... .
1. ~~o·?.. Soeiedade Frederico Oganam, de Nova Lima . .
1. 303. Sociedade Mineira ele Agricultura de Belo Horizonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
1. 304. Sociedade Mineira de Amparo à Maternidade
e à Infância, de Belo Horizonte ........... .
1. 305:. Soc;edade Mineira de Belas Artes, de Belo Ho!'izonte. . . . . . . . . • ......•.............
1. 306. Sc.ciedade Pcstalo:z.zi, de Belo Horizonte. . ...
1. 307 Sociedade São Vicente de Paulo, de .Sacl'amento
1. 3053. Sociedade São Vicente de Paulo, de Três Ponta8
I. 30\!. Tupi Football Club, de Juiz de Fora ........ .
1. 310. União Espírita Mineira, de Belo Horizonte .. .
1.311. Veneravel Ordem Terceira de S. FrancisCo Asilo -vila Santo Antônio, de Cabo Verde ..
1.312. Veneravel Ordem Terceira de São Francisco
de A.ssís, de São João del Rei. .......... .
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Recapitulação por Estado:
Território do Acre . . . .......................... .
Amazonas . . .................................... .
p~

.......................................... .

l\laranhão . . ................................... .
Piauí . . . ...................................... .
Ceará . . ....................................... .
R to G:rttnde. do Norte ........................... .
Paraiba . . . . ................................ .
Pernambuco . . ................................. .
AlagoaB. . . . . . . . .......................... .
Sergipe . . ...................................... .
Baía .......................................... .
Espírito Santo. . . . . . . . ................... .
Rio de Janeiro ................................. .
Distrito Federal . . .............................. .
São Paulo ........................... ·-· ......... .
Paraná . . .............................. ~ ...... .
Santa Cat.ariha . . . .............................. .
Rio Grande do Sul .............................. .
J\'Iato Grosso . . ... ·............................... .
Minas Gerais .................................... .
Goiaz ........................................ .
'l'otal ................. .- .............. .

1>1 :000$0
676:000$0
481:000$0
219:000$0
60:000~0

587:000$0
111 :000$0
98 :ooo:;;o
717:000$0
209 :000$0
171:000$0
69/! :000$0
21!! :000$0
731 :000$0
4.147 :000$0
2.882:000$0
521 :000$0
194:000$0
1. 090:000$0
260:000'10
2.811,;000$0
173:000$0
17.039:000$0
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DECRETO N. 7. 001 -

DE

2!

DE MARÇO DE

i 94!

Regulamenta a execução do serviço de tomadas de contas, referente
aos exe1·cicios anterim·es
O Presidente da República, usando da atribuição qüe lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A dilatação de prazo a que se refere a alínea c do artigo 1. 0 do decreto n. 5.062, de 27 de dezembro de 1939, será extensiva aos servidores I0tados nas Contadorias Seccionais que forem
encarregarias da execnçfío d0 serviço de tomadas de contas. até n exercício de 1940, inclusive. obedecidas as seguintes normas:
a) A Contadorta Geral da República organizará o programa de
tr:ab<ilho do qual constarão a natureza do serviço, o praw de execução,, as atribuicões dos servidores antecipados ou prorr·ogados e a.
fixação da respectiva gratificaçüo;
b) a gratificação somente será paga dentro dos limites do crédito próprio e após a conclusão da tomada de contas, a que corres:..
ponder;
c) a execução do serviço só será iniciada após a publicação do
programa de trabalho no orgão oficial;
d) o processamento da gratificação e do seu pagamento ob~de
cerá às determinações d-o decreto n. 5.062, de 27 de dezembro de
1939.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 21 de março de 1941, 120. 0 da Indepe-ndência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.002-

DE

2!

DE MARÇO DE

!941

Autoriza a cidadã belga Regina_ Perlmann a comprar pedras p1·eciosas.
Não foi publi-cado ainda no
pagamento.
DECRETO N. 7.003

:_DE

"Diário Oficial" por

2!

DE MARÇO DE

falta de

1941

Déclara caducas as autorizações ontorgada.s pelos decretos ns. 3. 097
P. 3. 098, ambos de 22 de setembr·o de 1938, ao cidadão brasileiro
Vitor Amaral Freire para, por si ou pela "Companhia Matogrossense de Petróleo", em organização, proceder a pesquisas de petróleo e uas~s naturais
O Presi-d€'nte da República, usando da atribUição que lhe oonfere
o art. 74, letra a, da Constituição, ouvido o Conselho Nacional do Pre-
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tróleo, e tendo em vista o deereto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de
!940 (Código de Minas), e
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento aos
itens I e III do art. so, dos decretos de autorizações de pesquisas ·
n. 3. 097 e n. 3. 098, ambos de 22 de setembro de I 938, dBntro dos
prazos estabelecidos;
Considerando que, interpelado por ofício n. 683, de 27 de julho
de 194.0, o aut'Orizado declarou haver desisti-do das mencionadas autorizações; e
Considerando, ainda, não haver o ·autorizado atendido ao edital
do Conselho Nacional do Petróleo, publicado n'O Didrio Oficial de !2
de agosto de 1940, decreta:
Art. 1.° Ficam 'declaradas caducas as autorizações dadas, a título
pr·ovisório, pelos decre-tos n. 3.097 e n. 3.098, ambos de 22 de setembro de 1938, a'O cidadão brasileiro Vitor Amaral Freire para, por si
ou pela "Companhia Matogrossens·e de Petróleo", em organização; proceder a pesquisas de petróleo e gases naturais em terrenos de fronteira, situados no município de Corumbá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.0 Rt.wogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de
53.0 da República.

1941, 120.o da

Independênç.ia e

GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.

DECBETO N. 7. 004 -

DE

21

DE MARÇO DE

194!

.Autoriza o cidadão b?'asileh·o Alberto H.o{mann a lavTa·r jazirlas de
petróleo e gases naturais, porventura e:ristentes ern um ár·ea de
2.107 hectares, situada na região da "Serra ·da 1'aqnara Verale",
MuniCípio de Rio Caçador, Estado de Santa Catarina.
Não foi publicado ainda no
pagamento.

DECRETO N. 7.005 -

DE

"Diário Oficial" por falta

21

DE MARÇO DE

de

1941

4-utm·iza a Companhia Brasileira de Ene1·uia Elétrica S. A. 'i
nmpliar suas instalações de transmissão e transformação nos
municíp1:os de Niter·6i e São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. coP.fP-re o art. 711, letra o., da Constituição, e nos termos do decreto-le-i
n. 2.059, de 5 do março de 19110; e
f~onsi.derando que o Conselho
Nacional de Aguas e Energia
Elútrica julga conveniente deferir as mediflas de que se trata, re-
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querldas pela Companhia Brasileira de Energia Elétrica S. A.,
dec.reta:
Ar·t. 1.0- Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energ~a
Elétrica, Sociedade Anônima, a construir, de acordo com a memória descritiva e projetos apresentados:
I Uma sub-estação transformadora no bairro de São Loutenço, cidade 'de Niterói, Estado do Rio de. Janeiro;
1I Uma linha de transmissão entre a sub-estação de que
f,ratu o inciso anterior e a já existente em Sete Pontes, no vizinho
munjcípio de São Gonçalo, no mesmo Estado.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a
interessada obriga-se a:
I - Registá-la na Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias a partir da s.ua
publicação;
li - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura, depoiB da aprovação das me-mórias, projetos e orçamentos já apresentadQs e dos que ainda 5~
fizerem necessários· para estudo da mesma Divisão de Aguas.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1941, 120.0 da Independência
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando

DECRETO N. 7.006-

DE

21

Costa.

DE MARÇO DE

Declara nula a extinção de um cm·go

1941

excedente

O Pre~idente da Reriública resolve derlarar nula a extinção!
feita pelo decreto n. 5.272, de 19 de fevereiro de J940, de um car!;:o
excedrmte da clp,sse G, da carreira de escriturário do antigo Quadro
VII, vago em virtude da execução do decreto-lei n. i. 7i i, de 27 de
outubro de 1939.
Rio de Janeiro, 2i de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

João rle Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.007-

DE

21

DE MARÇO DE

1941

Extingue cargo excedente

O Presidente da República resolve extinguir de acOrdo com ·o
art. 163 do decreto-lei n. 2.291, de 8 de junho de 1940 e a tabel'.
anexa ao decreto-lei n. 2. 480, de 13 de agosto do mesmo ano, -çor
se acha~· vago, o cargo excedente de juiz de Direitu da comarca de
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Brasílea do Terdtório do Acre, padrão "P'\ do Quadro VII
nistério da Justit.;a e Negócios Interiores.

do Mi-

Hio de Janeiro, 2:1 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.o Ja República.
GE·rULIO VARGAS •

.f?'rancisco Campos.

DECRETO N. 7. 008 -

DE

24

DE MARÇO DE

1941

Ap1·ova projeto e orçamento, 1•e{erentes à construção ·de dez vagões
para o transporte de gado nas linhas de simples aderência, rle
"The Leopoldina Railway Company Limited".
O Pt'esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constitui.ção, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e respectivo orçamento
que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da
Srr-retaria de Estado da Viação e Obras Públicas, referentes à consLJ·ução de dez vagões para o transporte de gado nas linhas de simples aderência, de "'rhe Leopoldina Railway Compimy Limited".
Art. 2. 0 As despesas que forem realmente efetuadas até o máximú do orcam.ento. ora aprovàdo. na importância total de
~83 :801$740 (duzentos_ e oitenta e três eontos oitocentos e um mil
sct.ecentos e quarenta réis), e reconhecidas pela forma determinada
no .art. s.o das Instrucõe.s aprovadas pela portaria n. 839, de 7 de
dezembro de 1933, ·serão levadas h conla do produto da arrecadação
da taxa adicional de 10%, sobre as tarifas em vigor na referida E-'3trada, no quatriênio de 1940-1943.
Art. 3.0 Para a conclusão da obra .a que· se refere o art. 1.0,
fica marcado o prazo de seis ,meses. a contar da data em que a Companhia for notificada deste decreto.
flio' de Janeiro, 24 de marco de 1941, 120.0 da Indepcndi!nci:J.
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Jnão de Mendonça Lima.
DECRETO_ N. 7.009 -

DE

24

DE MARÇO DE

1941

Ap1·ova pro;jeto e orç.:tmento, para aquisição e ·adaptação de 75 jogos
de freio vácu.o mttomático em, vagões, de "The Leopoldina Railway Company Limited".
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam apÍ'ovados o projeto e respectivo orçamento
que com eSte baixam, rubricados pelo Direto-r de Contabilidade ·cta
See1·etaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para aquisição e
adaptação de setenta e cinco (75) jogos de freio vácuo automático
em vagões, de "The Leopoldina _ftailway Company Limited".
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Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas até o máximo do orçamento ora aprovado, na · importância total de
337:497$410 (trezentos e trinta e sete contos quatrocento~ e noYenta e .sete mil quatrocentos e dez réis), e reconhecidas pela forma
determinada no art. 8.0 das Instruções aprovadas pela Portaria
n. 839; de 7 de dezembro de 1933, serão levadas à conta do produto
da arrecadação da taxa adicional de 10%, sobre as tarifas em vigor
na referida Estrada, no quatriênio de 1940-19.43.
Art. 3. 0 Para a conclusão do serviço a que se refere o art. f. 0 .
fica marcado o prazo de doze meses. a contar da data em que a Estrada for notificada.
Rio de Janeiro, 24 de marco de 194.1, 120.0 da Independência
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO No 7 010 -

DE

o

~4prova

2'•

DE MAi\(:0 DE

1941

proiet-o e orçamentq para a const1•ução de wn pontilhão, no.
Rede Mineira rle Viaçiio.

Não foi
pagamento.

publicado

ainda

no

DECRE'fO N. 7. 011 -

';Diário

DE

2/i

Oficial" por

DE MARÇO DE

falta

de

19.41

Aprova ptojeto e orçamento para a const1·ução do aument-o das
Oficinas de Divin6polis, da Rede Mineira de Viação.

Não foi publicado
pagamento.
DECRETO N

ainda no

7.012-

"Diário

Oficial" por

DE 25 DE MARÇO DE

falta

de

1941

!lprova projeto e m·çwnento para o aumento do ate1'1'0 destinado aos
tanques de in{larnaveis do Pm·to de Paranagu.á.

Não foi
pagam-ento.

publicado

ainda

no

DECRET'O N. 7 . Q t 3 -

"Diário

Oficial" por

falla· de

DE 25 DE 11AR(:O UI~ 19/d

Aprova p1·oieto e orça,mento, pant a remodelação dct ala sul do
edifício da Adlministração a\ts Docas e Ob?'as do Porto .. do Recife, de que é concessioná'r-io o Estado de Perna;;mb'!tco.
~--

Não

foi llUblicado

pagamento.
Gol. de Leis -

ainda

Vol. II

no

"Diário

Oficial"'' por

falta

30

de
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DECRETO ::'l". 7.014 -

DE

25

DE _MARÇO DE 1941

Suprime cm•go extinto
O Pre.sltlenté da República resolve süPrimir, por se achai• vago,.
em virtude. d<.l_ tranSferênCia do i··especíivo titula.r FlOI'iánó· Pereil;::r.
Reis "de· /.t.nd1~ade, o ·cargo. de Sub-Diretor, padrão :J do _Qqadro I do :vlini·Stério da Justica e· Negócios InteriOres, constante das tabelas ahexat>
à lei n. 284, de 28 de outubro de 1.936 .
. Rio cie. Jan.eiro, 25 de março d-e 1941, 120.0 da Independência e-

53.0 .dá J:(epública ..

GETULIO VARGAS·,

FranciScO: Càmpos . .
DECRETO N. 7.015

---DE

25

DE MARÇO DE

1941

Aprova o Regulamento pm·a. a Escola Técnica do Exército
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. i.O Fica aprovado o Regulamento para a Escola Técnica do.
Exército, que com este baixa, assinado pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro do EstadL da Guerra.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de HH1, 120. 0 . da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

REGULAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA DO EXÉRCITO

Parte I
TiTULO I
Da Escola Técnica do Éxéi-citó e seus fins
CAPITULO I

Art. i.O Tem por fim a Escola Técnica do ·Exérci;to format· engenheiros. militares neeessários ao Exército e indispensaveis ao preenchimento dos cargos especializados d-e suas diferentes funções técnicas.
Art. 2.0 Para forinação dessés engenheiros funcionaln na K'icola os cursos regulares de:
AeronátitiGa ~
Fortificação e Construção;
Eletricidade e Transmissões,
Geódésia é Topogràfiá;
Armamento e Metalurgia;
Química.

ATU~
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Parágrafo único. Alem de13ses cursos funcionam na Escola cur-

s:os complémentares para os candidatos compreendidos nos arts.

1-8

e 41 do Regulamento baixado com o decreto n. 1.lt84, de 3 de agosto
de 1939.

Art. 3c0 A Escola Técnica do Exército depende diretamente da

Inspetoria Geral do Ensino do Exército.

CAPíTULO li
ATRIBUIÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA

Art. 4. 0 A Escola Técnica do Exército tem· cOmo atribuição .especial contribuir para o estudo da Indústria Nacional no que diz
respeito aos métodos e processas· de Sua. transformação em indústria
de gperra.
Parágrafo .único. Um programa especial de estudos, comportando
visitas e_ viagens a t.odos _os centros ind-Ustriais do pais, será anualmente. organizado, visando ·e:ssa atribui cão e mais o conhecimento
pessoal de nossas possibilidades manufatureiras em todos os ramos
das fabricações industriais civis.
Art. 5. 0 Para a realização dessa atribuição funcionará na Escola
e sob a direção do Diretor do Ensino uma Comi-ssã-o Especial, que or-·
ganizará os programas respectivoS e centralizará os re-sultados obtidos, apresentando, findas as atividades anuais, um relatório ao Comandante da Escola. Por 5-ua vez essa autoridade o encaminhará ao
EStado _Maior do E~ército c às Diretorias Técnicas interessadas, eom
as alterações e observações que julgar convenientes.
·
Art. 6.0 Esse programa pode tambe.m contemplar viagens e visitas aos estabelecimentos industriais do estrangeiro, com a finalidade
de dilatar o âmbito do~ conhecimentos a ser.ern adquiridos~
TITULOU

Plano geràl do Ensino

CAPíTULO I
ORGANIZAÇÃO

GÉF\AL DO ENSINO

Art. 7.O O ensino da Escola desenvolve-se em três anos para todos
-Ds cursos, exceção f-eita de Geodésia e Topografia, cuja duração de dois
·!mos permanece.
§ 1..° Cada ano letivo compreende dois periodos consecutivos.
§ 2. 0 Os Cursos Complementares terã-o duração yariavel, conforme
a especialidade a que se -destinem, abrangendo, no mínimo, três períodos.

Art. 8.0 Os obj.etivos do ensino são:
No Curso .de Aerondutiéà
Formar engenheiros militares aeronáuticos neoo.ssárfos àS ofi.-..@\às e fábricas do Ministério da Aeronáüticà e em tondíÇÕés de:

a) projetar, dirÍgir, executar e fisealizat os tràbàlhós relativos:
- à fabricação do material de aeronáutica;
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- à insotalaçã.o e ao funcionamento dos estabelecimentos destinados à produção, à reparação e à conservação do mat.erial de· aeronáutica;
b) dirigir e ·execntar os serviços relativos à sua especialidade, inclusive os trabalhos de laboratório de pesquisas e de ensaios.
No CU1·so de Po1·ti{icação e Consfí•ução

Formar engenheiros militares construtores necessários aos serviços do Exército e capazes de:
a) proJetar, organizar, ·dirigir, executar ou fiscalizar os trabalhos
relativos:
- às construções civís e militares;
- às construções das obras permanentes de defesa de costa e
terrestre do pais;
- às vias de comunicação rodoviárias, ferroviárias e fluviais;
- às pontes e estruturas de ferro. concreto armado ou madeira;
b) cooperar na solução dos problemas relativos ao aproveitamento
das vias de comunicações em tempo de guerra;
·
c) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos
problemas de interesse nacional ligado à especialidade.

'
No Curso de Elet_ricidade
e· Transmissão
Formar engenheiros Inilitares eletricistas e de comunicações rádio-.elétricas necessários aos serviços das Diretorias Técnicas do
Exército, em condições de:
a) reSolver os problemas atinentes à Eletrotécnica, visando as
aplicações militareS e civís complementares;
b) resolver os problemas relativos ao aproveitamento das usinas
elétricas, das linhas de transmissões, das fábricas e das oficinas
de ma.terial elétrico em tempo de guerra;
c) projetar, dirigir, executar ou fiscalizar a fabricação do material elétrico e de transmissões, bem como todos os trabalhos relativos à espeêialidade;
d) resolv-er os problemas relalivos ao emprego dos meios de transmissões tanto em tempo de paz como de guerra;
e) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos
problemas de interesse nacional ligado à especialidade.
No Curso de Geodési.a e Topografia

Formar os engenheiros militareS geógrafos necessários aos serviços do Exérci1to e aos orgãos topográficos das grandes uriidades do
Exército, capazes de:
a) executar e dirigir os. trabalhos de campo e de gabinete relativoo ao levªntamento da carta militar;
b) executar e dirigir trabalhos de campo .e de gabhi.ete relativos à triangulação primordial do país, inclusive nivelamento geométrico de precisão e determina.ç.ão de posições g·eográficas e azimutes;
c) execu.tar .e dirigir trabalhos de _gabinete relati.vos. à represen..,.
tação plana das triangulações rios sistemas adotados;
d), executar ,e dirigir trabalhos de gabinete relativos ~ restituição· estereofotogramétrica;
·
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e) executar e dirigir trabalhos gráficos relativos ao desenho, impressão e reprodução dos originais cartográficos:
f) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos
problemas nacionais ligados à especialidade.

A'o Cu1·so de A1'mamento e Metalu1'gia

Formar os engenheiros militares metalurgistas e de armamento
necessários aos arsenais, às fábeicas de material bélico e à Diretoria
Técnica correspondente, e capazes de:
a) projetar o material bélico .e dirigir ou fiscalizar a execução
das operações de sua fabricação;
b) dirigir ou fiscalizar quaisquer serviços relativos à especialidade;
c) projetar, dirigir ou fiscalizar a instalação de estabelecimentos
industriais ligados à especialidade;
d} projetar, dirigir ou fiscalizar a instalação do apar-elhamento
bélico e mecânico nas fortificações;
e) organizar as especificações de matéria prima e produtos manufaturados ou s.emi~manufaturados, e controlar a exata observância
das mesma.s;
f) cooperar na solução dos problemas referentes à fabricação e
eontrole das matérias primas metálicas que interessam à fabricação
·do armamento, da munição e do equipamento;
g) dirigir ou executar trabalhos nos laboratórios de ensaios físicos, mecânicos e fisico-quíinicos;
h_) colaborar com as organizaçõ,es técnicas do país na solução dos
problemas nacionais ligados à espr.cialidade.

No curso de quimica
Formar engenheiros mil i Lar-es químicos neeessál'ios aos arsenais,
às fábricas de material bélico do Exér-cito e à diretoria técnica corre-spondente, capaz·es de:
a) dirigir, executar ou fiscalizar os serviço.s relativos à especialidade, bem como quaisquer trabalhos nos laboratórios de controle e
pesquisas;
b) projetar, dirigir, executar e fiscalizar a instalacão de estabelecimentos químicos militares;
c) cooperar na solução dos problema.s relativos à exploração e
aproveitamento das matérias primas, naturais e sintéticas;
d) colaborar com as organizações técnicas do país na solução de~
problemas nacionais ligados à especialidade.
Art. 9. 0 A organização dos cursos e a seriação de suas matérias
consta do anexo n. 1.
Parágrafo único. A Escola 11écnica promoverá o ensino de .inglês
· e alemão. Levar-se-á em conta, na apuração final dos cursos, os resultados obtidos no aprendizado dessas· línguas estrangeiras.
Art. 10. O critério que predominou· na organizaçãO dos cursos
discriminados no artigo anterior foi o de dar ao e·nsino ú.m cal'ater
teó:dcô prático. Em princípio não se pode, na escola, terminar defi . .
nitivameTite a preparação do engenheiro militar, o qUe só se obterá
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após a conclusão do curso, no terreno prático do& cstágioo realizados
no campo, nos- estabelecimentos fabris, nos arsenais, nos corpcis de
tropa e nos laboratórios.
Art. 11. As disciplinas -constantes do art. g_o são gi·upadas em
se-cções consoante às prescrições do anexo n. 2.
TíTULO l!l
Regim~

didáticQ

CAPíTULO I
ORIENTAÇ.~O GERAL DO ENSINO

Art. 12. Consoante os altos objetivos do ensirto 'militar, que visam a preparação do- país para a guerra, deve ser o ensino técnico
particularmente orientado para o fim esp-ecial da formação d~ engenheiros militares capazes de resolver todos os prohle.mas que a ba ..
talha moderna sugere.
Art. 13. É exigida a mais rigorosa disciplina intelectual, não só
da p.arte _dos professores- que dela dão constantemente exemplocomo tambem dos alunos que devem acatar com respeitosa deferência
Os métodos e processos de ensino mini-strados.
Art. 14. Dentro dessa orientação o ensino em qualquer dos cursos
deve ser completo, dentro do critério tricnic·o-científico-militar, de
modo que eleve o nível de cultura profissional dos alunos, propor·Cionando-lhes sólidot=: conhecimentos especializados .
.Art. 15. a ensino deve, pois, ser orientado de maneira que:
Aumente o poder de discernimento e de observação, e a capai!idade intelectual dos alunos;
·
,
desenvolva as iniCiativas dos técnicos, como homens de ação e
executantes, nos diversos ramos de suas respectivas especialidades;
aprimore e desenvolva a faculdade de previsão do futuro engenheifO militar;
-permita perfeita distinção entre soluções provisórias e soiuoões
definitivas;
·
desenvolva no técnico militar a noção de responsabilid:;tdü pessoal, para seu constante aperfeiçoamento profi~sional, cívico e moral.
CAPíTULO li
NORMAS GEHA.IS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENSINO

Art. i5. Os programas de ensino das diferentes matérias são
elabooodos trienalmente pelos respectivos professores e apresentados
à direção do ensino cinco.meses antes do início de cada triênio ..
ParágTafo único. Esses programas são revistos anualmente pela
dire~ão do ensinÇ), Q\H~ introduz as alterações ju.lgadas conve~ientes

110 decorrer do ano letivo.

Art. 17. Na elaboração dos programas de ensino, os

devem c·onsiderar e seriar os asstlnto's de forma

~

visar,

prof~soi·es
e~ úiUn1a
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instârJCia, a resolução dos problemas

técn~cos

de real

'in~er~sse

para

:a defe-?a nacional. Neles devem ser indieados os objetivos a atlngl.::· e
a bibliografia a coll)pulsar.
Art. 18. A direção çlo .ensiilQ prooed~ à revisão e ao aj~starnento
-entre si ctos difet·entes programas, tendo em vista que em c~da curso:
O.s as~Sun.tos· constantes de uq~. Q.Bles ll~o sejam repetidos .com
jgual feição em outros;

o estudo se faca metodicawente, do tSimples para o compleXo, -em
:sequênCia natural;
haja cooperação didática recíproca entro as difcronle.S matérias;
o tenwo sej~ utilmenLe aproveitado;
o emdno seja· antes intensivo do que extensivo, insistindo-se no
'iessencial, e dispensancto ....-;e o acessório.
Art. 1!L Após rev~stos, _serão todos os programas stlbqletidos à
.aprovação final da Inspetoria Geral· çlo Eru;ino do Exército.
Art. 20. Os profe;:;sores dic;:;crirpinarão, Por período, o número
-<te lições teóricas e práticas que pretendem ministrar, p~r.a que a direc~à do ensino pqs~Sa conciliar ·as nec~ss~dades didátiç~.s com ;}S de
tempo letivo, na organizacão do P-orário &'eral.
Art. 21. É obrigatória a execução integral dos programa~.
Parágrafo único. As ·alterações i:rpprevistas no cal~ndário, sobrevinP:a.s com a decre.t~çãq de pontos facultativos não alteram o
ritmo do ensino nem a marcha regular dos trabalhos escolares. ·
CAPíTULO III
:\'IÉTODOS, PROCESSOS :t<: MEIOS AUXILIARES DQ ENSINO

Art. 22. O ensino deve ser orientado de modo que R instrução
seja objetiva, contínua, gradual e sucessiva.
Art. ·23. ·De modo geral a instrução objetiva é obtida com a ob·.servação çios princípios· segujntes:
....,... correlaoão e11tre a teoría e a p:ráUca, que permita ao aluno
.contato com situações reais e concretas;
- haver ~m todfl,S. as çliscjplinas estímulo à iniciativa, à capa:ejdad'3 de apreensão e à r·efl~xão pessoal do aluno;
-- não haver excesso·· de teorüi; desde .cedo deve o o,luno entrat·
ern contato corp sit1,1ações ~eai15;
- havel' oportunidade para a observação pesso11l, para o que
se substituirão certa& aull;ts por excllrsões a grandes organlzaçqes industriais e estabelecimentos militar-es;
- devem sempre evitar aa questõ~s típicas:
Art. 24. Os processos de ensino ado~;;t_Qos nns diversos aur.so~
-são os. se~uint.~s:
- preleções;
- trabalhos em laboratórios, gabinelts de ensaio c oficinas rot-

Ulares:
-

trabalhos em salas dO deaentw;

--- projeçQes çiD;emato.grMiCP.!i i
.,. __

e:x~rcídos

no

terr~no

e nA cait&;
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organizações de- projetos;
e~cursões aos cstabclnc.imeatos :ndnstrials ."! departa;nentos
técnicos civis e militares;
- estágios nesses estabel-ecimentos e departamento~;
-- conferência~ culturais.
·
Pa1•ágrafo único. No emprego desses processo.s· Uevc haver;
- prévia compr-eensão dos objetivos fundamentais dos Jiverso:;
l'lli''HI~;

·- íntima correlação enlre o estudo das matérias fundan)ento.ts
e o da-; de aplicação.

Art. 25. As excursões e c5tágios .são precedidos de aulas esp,eciais em que- o professor 'JU professores interessados ctirão do objetivo rlr. tnis excursões e estágios, e fornecem aos alunos todos os
dado:; íftJC lhes permitam formar idéia clara do- que devem ::~bser
var.
§ 1.0 A vroporcáo L!Ue os oficiais~alunos forem concluindo os
ültimos exames, nos anos lelivos intm·mediários, vão automatica2mente entrando no gozo das férias regulamentares (30 dias) .
~ ~.o J:!,indn. as férias são sucessivamente enviados para as "fábrica,s, arseÍlais ou outras organizações industriais ~ivís ·ou militares,· onde farão estágio.:; práticos de suas especialidades, recebendo
cada aluno missão de trabalho lJem definida pela Chefia da Diretoria Técnica correspondente.
§ 3.o Apresentam os oficiai-s-alunos, •findo o estágio, relatório
qne ~f·.rá apre-ciado pela Chefia do Serviço e remetido à Escola Técrdea devidamente anotado.
....
§ 4.0 O cômputo das notas de estágio valerá, em cada ano letivo,
como uma das suas matérias, não sendo possivel a passagem de ano
sem a competente aprovação nos estágios.
§ 5.o Goncluidas as· férias regulamentares seguirão os alunos,
indiviriualmentc, para os estágios, sem -direito a trânsito, cuja terminação será fixada 12 dias antes do dia realmente marcado para a
abertura das aulas.
§ ô.o Ficam os alunos· obt'igados a apresentar, 10 dias após a
exc-ursão, ou findo o estágio, relatório completo do que hajam observado, acompanhando-o; sempre que possivel, de fotografias, diagramas e outros documentos ilustratívos.
Art. 26. Na organização "de projetos 'Js ·tr.maS devem ser propo:::tos como se apresentam na prática. A colheita de dados e dr,
do0umentação será da iniciativa dos alurios.
Art. 27. Os exercicios no terreno e na carta e os trabfilhos em
laboratórios, gabinetes de .ensaio e oficinas militares exigem a apresentação de relatórios ;;ucintos, dentro duma semana ap6s a conclusão dos mesmos.
Art. 28. As conferências 0ulturais abordarão probl-emas da eeonomia nacional, os da economia mundial mais importantes, a as.sun·tos -técnic-os e científicos.
Os ternas e conferencistas serão escolhidos pela Direção dtJ Ensino que, com a :iev!da antec-edência, organiza o programa dessas
conferências .
.Parágrafo único. Afora ils tlonterôndatot '!!cima. ~ão miuist.radas
anual e obrigatoriamente as seguintes:
três conferência.s sobre a psicologia do engetiheiro;
- cinco conferências sobre organiZação militar e tática geral.
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Art. 29. A Direção do Ensino organiza e mantem em dia:
- guias de ensino, indicando os métodos e as provas de verificação do ensino;
- calendários, com a indicação dos prazos e horários indisrJensavols à execução dp.s de terminações constantes dos guiaS;
-- quadros demonsf.ratiYos do desenvolvimento do ensinll uas
diversas matérias.
CAPíTULO IV
DA BIBLIOTECA

Art. 30.

A Escola Técniea do Exército dispõe duma Biblioteca.

A Biblioteca depende diretamente d~ Direção do Ensi'no.
Nenhum livro doado será incluido na Biblioteca, sem
prévio exame da Direção do Ensino.
Art. 31. Na Direção do Ensino funciona uma Comissão Permanente da Biblioteca, constituida pelo Subdiretor do Ensino e por dois
membros dos Quadros do Ensino.
Parágrafo único. A essa Comissão incumbe:
.- rever a organização da Biblioteca e apresentar sugestões sobre a sua ampliação;
- propor a compra e permuta dA livros e de quaisquer publicacães;
- promover a conespondência com bibliotecas nacionais e estrangeiras.

§ 1. 0
§ 2.0

Art. 32. _ Os livros e quaisquer publicações são reunidos num
catálogo único que abranja diVersas séries e subséries do plano de
conjunto da Biblioteca.
Parágrafo único. Esse plano de conjunto apoia-se sobre a ~l::ts
sificaçiã.o constante do anexo 3.
Art. 33.

Compete ao Bibliotecário:

- administrar e fiscalizar os trabalhos da Biblioteca;
- organizar internamente a Biblioteca, quanto à catalogacão,
numeração, fichamento e arruma cão;
· - manter em dia a catalogação, classificação e inventário elos
livros e quaisquer publicações;
- apresentar anualmente à Direção do Ensino relatório dos serviços realizados, bem como inventário dos livros e publieacões;
- executar as ordens da Comissão Permanente.
Art. 34. Os livros e publicações podein ser retirarias mediante
recibo, pelo prazo máximo de quinze dias.
·
§ 1.0 As publicações consideradas especiais não poderão s.1~r
retiradas da Biblioteca.
§ 2.0 O Bibliotecário será responsabilizado pelos livros e pubiicações retirados sem recibos firmados por quem os solicitou.
Art. 35. Dispõe cada gabillete técnico de _pequena bibliotljca,
formada por uma coletânea das publicaç..ões didáticas org_anizaçlas na
Escola e referentes ao respectivo Curso.
·
·
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CAPíTULO V
INSTALAÇÕES

DE PROJEÇ.~O

PIXA

E

DE PROJEÇÃO

CINEMATQGRAFICA

Art. 36. A Escola Téç:qic& do .EXército deve ser provida, para
fins didáticos e eçh~cativos, de aparelhos de projeção fixa e de prO,N··
cão animada ou cinematográfica.
Art. 37. A Direção de Ensino organiza séries especializadas
de filmes_, de acordo com os programas de ensino dns diferentes matérias.
Art. 3'8. A Filmoteca constitue urna sec(([tO da Biblioteca.
CAPíTULO VI
INTERCAMBIO ESCOLAR

Art. 39. O Comando da Escola deve promover intercâmbio c-om
os demais estabelecimentos de ensino e instituições culturais civís e
militores, nacionais e estrangeiros.

TíTULO IV
Regime Escolar
CAPíTULO I
ANO

ESCOLAR

Art. 40. u ano escolar compreende dois períodos de quatro
meses cada um, e mais dois meses destinados às provas parcia~s e
exames finais.
Parágrafo único. No Curso de Geodésia e Topografia um Período Letivo terá a duração de seis meses e um Período .de Campo,
a de três meses.
A. 41. Os meses restantes do ano civil sã,o destinados às férias, trabalhos relativos às matrículas e estágios.
Art. 42. O ano escolar terá início no primeiro dia util do mês
de março.
CAPíTULO JI
DIS'l'RIBUIÇÃO DE TE?-.'IPO -

HORÁRIO

Art. 43. O horário das aulas, parte integrante do calendário
escolar, será organizado pela Direção do Ensino, ouvidos os Chefes
de Curso.
Art. 44. Na organização do horáric- .leva-se c.m conta as seguintes prescrições:
- as aulas de prel~ção não l,l.ltrapf1.Ssarão cinq11enta minutos;
- não haverá, num mesmo qia, inais de q1~atro aulas de prc..,
Ieção;
...,.-- não bavei'á, num mesmo dia, mais de ·uma aula de preleç-ão
da mesma matéria:
- serão p:r~vistps inte.rregnm~ p{lra a,::; atividade$ e4ternas;
- a p~rmanênçia do aluno, em tr-aballlo$, nf;l. ~scola, não deve
exceder oito horas num mesmo dia.
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CAPiTULO IIl
FREQUf.:NCIA

ÀS

AULAS.

APURAÇÃO ·DAS

FAL'rAS,

DESLIGAMJ:t:~!'l'OS

Art. 45. É obrigatória a freou(>.nc~a dos alunos a todus os trabalhos. escolares.
Parágrafo único. Salvo motivo de força maior, consign:tdo em
parte ao Comando, nenhum profe·ssor pode dispen:,ur alunos das
aulas.
Art. 46. Ao aluno que, por. motivO justificado, faltar no mesmo
dia a uma ou mais aulas, marca-se um ponto. A não jUstificação
acarreta, alem do ponto, o corretivo disciplinar aplicavel.
Art. 47. ·A frequência dos professores e alunos às aulas, os
.assuntos nelas leci-onados e quaisquer obse.rvações dos professores,
são ;;'e.gistados em ficha especial, denominada "ficha de aula 11 e
organizada pela Direção do Ensino.
§ 1.0 Todas as indicações na ficha devem fa:t:er-se a tinta. Qualquar correção feita pelO professor, só admitida anl9S da entrega
da ficha à Direção do Ensino, deve ser ressalvada antes da rubrica.
§ 2.0 Terminada a aula, o inspetor recolhe a ficha, entregando-ti,
cJepois de reg~st_a:r as faltas e outras anotações que llle competem,
à Direção de Ensino.
§ 3.0 As fichas de cada disciplina são reunidas em pastas especiais pela Direção do Ensino.
Art. 48. A justificacão das faltas será feita, por escrito e na
primeira oportunidade, perante a Direção do Ensino.
Art. 49. Mensalmente, em boletim escolar, será )ublicado b
número de faltas de professores e alunos.
Art. 50. O aluno que completar trinta pont0s no decorrer de
um ano, será desligado. Entre-tanto, st as fall.as h't'ultarem de
t-~so de força maior (doenç·a ou- acidente), e o aluno dver obUdo,
nos seus trabalhos anteriores, média não inferivr a ch)co, o desligamento só será efetuado quando atingidos quarenta rnntos.
Parágrafo úni·co. O aluno que for desligado por mo ti ~'O de
doença ou acidente terá direito à matrícula no ano segnlnte 5e ainda
não houver gozado o ano de tolerância de que trata o artigo se-

guinte.·

Art. 51. Todo· aluno tem direito a um ano de tolerância J•ara
completar o curso, quando desligado por motivo de foroa ma-iQr.
Parágrafo único. Constitue motivo d-e. força maior:
a) moléstia grave adquirida em serviço,· ou acidente, compro-vados em inspeção
de saude;
b) ordem 1 ministeria_I, justificada por exigência do serviço,
CAPíTULO IV
HABJl~l'rAÇÂO

DOS ALUNOS

Art. 52. 1~ vedada a dispensa de provas escolares de l!abilitação determinadas ·neste Regulam~nto.
ParáSl-'afó único. As provas escolares de habilitação devem ser
adequadas à -natureza da matéria c permitir a verificação quer do
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aproveitamento real teórico e prático, quer da capacidade de observação c.rítica. e da iniciativa pessoal do aluno,.
Art. 53. A habilitação dos alunos nos diversos cursos é julgada por meio de:
-

trabalhos correntes:
provas parciais:
exames finais.

Art. 54. Os julgamentos sao expressos por uma nota Itumérica de zero a dez, aproximando-se os resultados até décimos.
Parágrafo único. No .julgamento inclue-se sempr·e a correção
de linguagem e a apresentação das provas ou trabalhos.
Art. 55. Os trabalhos corrE'ntes compreendem:
....,.... trabalhos escritos, orais ou gráficos;
- prática de laboratório~;
observações, medic;ões, restituiçõe-s;
- projetos, feitos na Eseola ou em domicílio;
- estágios em serviços técnicos, fábricas ou arsenais.
§ 1.0 As práticas de laboratório e os estágios exigem a apresentação de relatórios minuciosos.
§ 2°. Os projetoS eompreendem os desenhos, as memórias justificativa e descritiva, e o orçamento.
Art. 56. Há, pelo menos, dois trabalhos correntes, escritos, em
cada matéria por período.
§ 1.0 Em qualquer trabalho corre.nte realizado durante o anJ,
quando 50 o/o dos alunos não alcancarem notas 4 ou superiores, a
matéria do trabalho é considerada ''não sabida" pelos respectivo~
discentes. Sera o mesmo anulado e o profeSsor deverá preparar
os alunos para outro, com aulas complementar-es, em horário que.
não perturbe o ritmo estabelecido pa~'a o desenvolviment'J das demais matérias do curso.
Novo trabalho será feito, em dia e hora conveniente, intercalados com o mesmo. propósito de não perturbar o desenvolvimento dos cursos.
§ 2.0 Quando num mês houver mais de um trabalho corrente
tomar-se-á a média aritmética dos graus neles atribuídos.
§ 3. 0 No período de campo do curso de Geodésia e Topo~rafia
podem ser dispensadoS os trabalhos corrente.s. As provas p:rátka~
então realizadas teem o valor de provas pardais.
·
Art. 57. As provas parciais podem ser:
- escritas;
- escritas, com práticas de laboratório ou de observaGão;
- gráficas;
- práticas.
Ar L. 58. O julgamento dos trabalhos correntes e das prova.?
parci·ais será feito pelos professores que os dir.igirem.
~
Art. 59. No fim de cada período há uma prova parcial por matéria, salvo o caso de exame final.
§ 1.0 As provaS parciais teem a duração mínima de du~s horas
e máxima de quatro.
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§ 2.0 Nas cadeiras de aplicação e de desenho, a juizo da Direção
do Ensino, a prova parcial pode ser realizada em várias 8C.SsÕ2·S,
c.ada urna delas com a duração marcada no § 1.0 deste artigo.
Art.. 60. É considerado sem aproveitamento, no fim do 1.0
período do 1.0 ano e imediatamente desligado da Escola. ü alnno
do Curso Regular ou Compleme.ntar que, em qualquer matéria, obtenha nota inferior a quatro na média aritmética ponderada das
notas correspondentes aos trnbalhos correntes com peso um e
nota ·parcial com peso três.
Parágrafo único. As provas parciais correspondentes u esse
período são julgadas por cornissõt•s de três (3) membros, d:ts quais
farão parte os professores das respectivas cad~iras.
Art. 61 . :f::, igualmente, considerado sem aproveitam•:•n to e
desligado o aluno reprovado em cadeira final do 1.o período do
1.0 aho
Art. 62. Há um exame fi.nal por matéria, compreendendo en-;
geral p"rova escrita tealizada em urna ou mais sessões e pr0\'3. oral
ou prático-oral.
§ 1.0 Nas cadeiras básicas o exame final compreende uma prova
r.~crita e uma prova oral ou prático-oral.
§. 2.o Nas cadeiras essencialmente de. laboratório, o exame final
consiste numa prova prática de laboratório, realizada numa .·1u mms
sessões, com apresentação de relatório escrito
§ 3.0 Nas cadeiras de aplicação o exame final consiste S"mpre
que possivel, na organização de um projeto executado, no máximo,
em três sessões, e ú.mn arguição oral sobre esse projeto.
§ 4. o O exame final das cadeiras de desenho consiste numa prova gráfica, realizada numa ou mais sessões.
§ 5.o As provas escritas, práticas ou gráficas do exame final tem
a duração máxima de cinco horas.
.
§ 6. o Num mesmo dia, o aluno não pode ser chamado a reaUzar
mais de uma prova.
Art. 63. Para o exame final de cada matéria será árganizada
uma "lista de pontos para sorteio, :~onstituido~ de feição que com~
preendarn as diferentes partes do programa.
Par"ágrafo único .. O wrtcio do ponto para prova escrita deve
efetuar-se na sala onde tenha de realizar essa prova, uma hora antes
da fixada para o respectivo início; o sorteio dos ·pontos para as provas
orais dos examinandos de cada turma realiza-se na Secretaria dtt<l::
horas antes dn fixada para o início da arguição de cada examinando,
de modo que o mesmo disponha de prazo razoavel para refletir ;:;rJbre o ponto, consultar livros e apontamentos etc.
ArL ·64. A prova oral consta de arguição pelos examinadores,
primeiro sobre a parte vaga que abrange o essencial de toda a matéria da disciplina,, e a seguir sobre o ponto sorteado.
Parágrafo. ·único. Em princípio cada examinador não pode ex:-.
ceder. na. arguiçi;io de: cada examinando, o prazo de vinte minutos.
Art .. 65. Para o exame ffnal de. cad·a matéria é nomeada uma
comissão ·examinadora constituida de três membros do Quàdro ~e
Ensino da Escola, sendo a nota de cada prova. desse exame a médi~1
ari.tm,étic.a d.as notas por· eles atribui das, f> a nota do exame. a. méçlia
arltnlética simples das notas r:lns referidas· provas.
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Ar\. 66. A nota de aprovação é :
a) _para as cadeiras feitJs num só período, a média aritmét.itf\
ponderada;
- daS notas dos trabalhos ·.correntes com peso um;
- d-o exame final com· peso três.
b) p·ara as cadeiras leitas· em mais dum período. a média aritmética das sCguintes ·parCelas:
-·conta de anà, decorrente da média aritmética ponderada dos
graus dos trabalhos corr:entes e das povas parciais, com pesos um e
três, respectivamente;
- nota do exame final
Art. 67. Não pode· submert'm•-:se ao exame final o aluno que ti··
ver conta de ano inferior a três.
~ 1. 0 ·É cúns.i'derado reprovado o aluno que em qualquer Prova
de eXame final tiver grau :!nferior a T.-rês.
_ § 2. 0 É consideradO reprovado o aluno qúe não alcançar nota de
aprovacão igual ou superior a quatro.
·
§ 3.0 Para o Cur.so de Aeronáutica, dada a natureza -especial
de sua seriação. a Direção 1o Ensino 1--roporá ·anualmente à I. G. E.
E.. de acordo com o desenvolvimento e a duracão das diversas dis..:
ciplinas~ ·um sistêma adequado de pesos p_ara a apuração das notas de
aprovação- e classificação final.
.
Art. 68. Ao aluno repfovado numa ou duas cadeiras finais Se.rá
permitido matricular-se no período seguinte, mas, na qualidade de
dependente fazendO exame vago daS cadeiras de dependência antes
de prestar· outros exâmes ou provas.
Parágrafo único. O aluno reprovado em m·ais de duas- cadGiras
finais é imediatamente desligado da Escola, por 'falta de aproveitamento.
Art. 69. O exame vago compreende, para todas as cadeiras,
uma prbva ·escrita ou gráfica e uma prova o.ral ou prátieo-orat abrangendo toda a nwtéria contida no programa correspondente.
§ 1. 0 Esse exame processa-se de modo análogo ao exame final,
com exceção do sorteio de pontos.
§ 2. 0 É considerado reprovado o aluno qu_e não alcançar média
cinco no exame vago; e, em consequência! imediatamente desligadl')
da Escola, por falta de aproveitamento.
Art. 70. Ao aluno que, sem motivo de força maior apurado pelo Comandante da Escola, faltar a qualquer trabalho, prova- ou exatne
será atribuida nota zero.
Art. 71. Para ser matricUlado no ano seguinte. alem de satisfazer as condições do art. 66, deve o aluno obter nas matérias finais
do ano escolar, média de conjunto igual ou .supe-cior a cinoo. ·
§ 1.0 O aluno que não satisfizer às condições deste artigo é submetidO a exame vago na eadeira em que tenha menor grau de aprovação antes do início das provas escritas do período seguinte.
§ .2.0. Se. após esse exa~e •. não alcançar a média de conjUnto, 3

imediatamente desligado da Escola por. falta de aproveitamento.
§ 3.0 Se a deficiência de media se der no último ano do curso,
o desligamento se fara; podendo entretanto o oficial voltar à Escola
para prestar o exame, na Iorma. prevista no § 1. o ~este artígo ;.
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Art. 72. -Ao terminar. o· curso os alunos ap1•esentarão um proje-

to completo, cujo estudo tenha sido desenvolvido durante o últirhD.
ano e que é formulado e.· julgado por uma comissão examinadOra.
§ 1.0 A nota do projeto final .é a média aritmética simples das
nOtas atribuídas pelos eXartlinadores a cada uma de suas partes.

~
cinco.

z. b

É

consicterz.cto r8Provacto o. aluno que não alCançar nota

§ 3 .O Desde que satisfaça as condü}ões do art. 71, ao aluno cujo
projeto final for reprovado, concede-s& o .prazo suplementar de três
meses para refazê-lo.
§ 4.0 O seg·undo julgamento do projeto é clefinitivo, e a reprovação obriga ao desligamento. imediato, por falta de aptid~o técni·ca.
·§ 5. 0 _.0s tr~balhos reáiizados no Último período de campo do
cUrso de Geodésia e Topografia correspondem à· organização de projeto pt~vista heste artigo.
Art. 73. A classificação final por merecimento intelectUal dos
alunos que terminarem Cada-curso, resulta da média aritmética simples das notas de aprovação .nas diversas cadeiras do curso é da not>i
atribuida ao projeto final de que trata o art. anterior, respeitada a
pi'esCr.ição do parágrafo único -do artigo 9.o.
Parágrafo único. O valor numérico da média final Qá lugar à
classificação dos oficiais em ohaveS.
1
-'- Prim.eira chave: l\'Ienção "lVIuilo ·bem ' correspondente à,.s médias fiuais enire dez e sete e meio inclusive .
..._ Seguhda chave: M-enção "Bem", correspondente às médias
finais entre sete e meio exclusive e seis inclUSive-.
- Terceira c'have: Menção ''Regular", correspondente a médias
finais entre seis exclusiVe e cinco.
Art. 7 4. Ao oficial ·que terminar qualquer dos cursos da Escola
será coílférido Um diploma de engenheiro militar de acordo cbm o
modelú anexo.
§
1. 0 -0s engenheiros militares_ diplomàdos pela Esi::oia Téemca dp Exérc.itb teem direitO ao título asseg·urado pelo decreto número 23.856 de 8 de fevereiro dé 1934, que será apostilado aos -respeclivos diplomas e registado em livto especial, ·pela E. T. E.
:
§ 2.0 Os diplomas sãó impressos a expensas prévias dos interess_ados.
§ 3. o Terminado o curso, deverá cada nov-o oficial do quadrotécni-co servir, no minhnó, dois anos. em estaiJelecirri·entos ou locais
dé exeeução de trabalhos. Dentro desse inínüno de tempo, não poderá
oeutmr càrgos naS Diretorias, na E. T. E., ou em outro qualquer ·
local que rtão seja especificamente d-estinado à execução dó trabalho.
Art. 75. A entrega dos diplomas é feita em sesSãO soleile~ em dia
e hora previamente determinados.
§ 1 . 0 Para essa solenidade serão sempre convidados pelo Comandante as altas ·autoridades naci-onais e as congregações dos demais institutos de ensino superior, assim como todoS os membros rtO
corpo docente e discente da Escola e as pessoas que se distingam
por seus 'prédinadoS CientíficOS, ·artístiCOs ou métllinente- sociais.
· §
Aos êngenheiraiidos é llérmitido dar carater festivo à slllenidade.

2.•
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ArL. 76. Do ato da entrega dos diplomas lavrar-se-á termo, que
será assinado pelo Comandante, pelos membros do corpo docente prl3sente à solenidade, pelo secretário da E.gcola e pelos oficiais diplomados.
Art. 77. Anualmente e por proposta do Inspetor Geral do Ensino
do Exército, o Ministro da Guerra pode enviar ao estran~eiro, afim
de ·aperfeiç.oar conhecimentos numa das escolas de aplicação, o ffil3lhor aluno de cada curso.
CAPiTULO V
MA'l'RÍCULAS -

CONCURSO DE ADMISSÃO

Art. 78. Os oficiais das armas candidatos a ingresso no Quadro
Técnico do Exército (T. A.) são obrigados, antes da matrícula na
Escola Técnica do Exército, a um estágio inicial de 1 ano .em fábrica,
arsenal ou serviço cuja produção se relacione com a especialidade
escolhida.
Art. 79. A requerimento do interessado o Ministro da Guerra
determinU o estágio previsto no artigo anterior.
§ ·1.0 O estágio só é concedido aos candidatos que, ao concluí-lo,
"fiquem dentro das condiçõ_es <)_e inscrioão ao· concqrso de admissão à
matrícula.
§ 2.0 Não podem estagiar oficiais em número superior aos fixa- .
dos anualmente para as matrículas nas diversas especialidades, obeOecida :;t disposição do art. 93 e as primordiais necessidades do Exército. ·
§ 3.0 Os requerimentof!i serãCJ encaminhados pelas Diretorias de
A-rmas . e instruidos pelas Diretorias Técnicas correspondentes ou o
S. G. H. E.
Art. 80. A matrícula nos C'ursos Regulares da E .. T. E. faz-se
por meio de concurso.
Art. 81 . São condições essenciais à inscrição ao concurso.
- ser 1.0 tenente ou capitão combatente ·de qualquer arma;
.,- ter menos de 30 anos de idade;
- ter três ou mais anOs de serviço arregimentado;
- ter completado até 31 de dezembro do ano anterior à matrícula o estágio de 1 ano previsto no art. 78.
§ 1.0 Os requerimentos de inscrição; dirigidos ao Ministro à::t
Guerra, serão instruidOs· pelas autoridades a que- estiverem subordinados os candidatos. devendo constar os_ conceitos pelos mesmos obtidOs na Diretoria 'J;'écnica onde esteja estagiç.mdo.
§ 2.0 Os requerimentos devem dar entrada na E'. T. E. até- 30
de outubro, acompanhados das respectivas atas de inspeção de saude.
·
§ 3.° Consta o concurso de prova escrita e prova oral das següin~es disciplinas:
- Análise Infinitesimal;
Geometria Analítica;
Geometria Descritiva;
- _Mecànica;
- l!'ísica e Qüímica.
§-.4.0 O julgamento das provas-é feito por comissões' de três pro~
fessorês. da Escola,_ que o expressarão por meio de graus variand-o de
(l a 1O, com aproximação até décimos.
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§ 5.0 O candidato que não alcançar. grau três em qualquer das
provas c média aritmética quatro no conjunto será inhabilitado.
§ 6. 0 O Candidato à matricula que for inhabilitado ·em concurso
pode concorrer ainda uma vez a outro concurso, se satisfizer, na
ocasião, à.s demais exigências.
§ 7.0 Programas minuciosos para o concurso de admissão e demaiS requisitos necessários à matricula devem ser divulgados em
instruções publicadas no Diária Oficial, pelo menos seis meses antes
do inicio das provas.
Art. 82. Os candidatos inscritos ao concurso são postos à dis:posição da E. T. E. no mês de janeiro.
Art. 83. O Comandante da Escola matricula os candidatos aprovado~ no concurso de admissão, levando em conta a classificaçãq
nele obtida e o número de vagas concedidas pelo Ministro da Guerra,
Art. 84. Os candidatos compreendidos nos artigos 18 e 41 do Regulamento do Q. T. E. devem apresentar os seus requerimentos à
E~ T. E., até 30 de outubro, acompanhados da seguinte documentação:
1 - Diploma de engenheiro ou documento equivalente;
2 - Resumo cr·onológico da vida escolar. certificado pela Escola
Onde o requerente Se formou;
3 - Programa das disciplinas cursadas pelo requerente, na
éj)oca em que fez o curso;
·
4 - Declaração da especialidade a que se destina;
5 - Certidão de idade ou prova equivalente.
§ 1.0 Os candiçlatos civís ainda devem anexar os seguintes documentos:
a) prova de ser brasileiro nato;
b) folha corrida;
c) prova de quitação cOm o Serviço MiUtar;
d) atestado de vacina;
e) atestado de. sanidade e capacidade física para o desempenho
da função;
f) "breyet" de piloto, se se destinar ao curso de Aeron~utica.
§ 2. 0 Os requerimentos são examinados pela Direção do Ensino
da E. T. E., que pode exigir dos interessados os demais esclareci-.
mentos necessários ao julgamento da exata situação de· cada um.
Art. 85. Conforme ~ situação do candidato, o Comandante da
Escola matricula-lo-á:
-no Curso Reg-ular, dispensando-o das cadeiras cujos programas forem julgados equivalentes aos da -E. T. E.;
____: ou no Curso Complementar.
Art. 86. Não . são matriculados os candidatos civis que, a JUIZO
do- Comandante da Escola, não tiverem antecedentes e predicados que
o recomendem ao Q. T. R. de que irá fazer parte.
§ 1.0 Uma comissão de três oficiais, nomeada pelo Comandante
da Escola, examina os documentos comprobatórios de idon,_eidade e
entrega a e~te os qúe por ela fofem impugnados.
§ 2.0 O juizo desfavoravel do Comandante, expresso pelo despacho "Arquive-se" é sigiloso. Os documentos que o motiv~:ram ficam
v.r.quivadcis em cofre da Escola du"rante dois anos, sendo incinerados
à expiracão desse, prazo.
Co!. de Leis~ Vol. !I
3!
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Art. 87. A prova de capacidade profissional· a que se refere a
letrtt a, do art .. 41 do Regulamento do Q. T. E., será realizada na
E.. T. E. perante comissões -examinadoras nomeadas pelo Comandante.
§ 1.0 Esta prova consta essencialmente dum tr3.balho corrente da
cspecmlidade a que se. destina o candidato.
·
~ 2. 0 Para. execução ·da prova de capacidade proJissionat os can-:d_idatos são postos à disposição da E. T. E. na segunda quinzena do
mês de janeiro.
.
Art. 88. As comissões examinadOras reunir-se-ão em sessão
secreta. em dia marcado, para formulação das questões, que devem
comportar soluções regulares, sem dificuldades especiais, podendo
ser resolvidas independentemente, em sessões consecutivas de dura-c.ãa máxima de quatro horàs cadà sessão.
§ 1.0 As questões são entregues aos candidatos sucessivamente,
uma por dia. no inicio de cad.a sessão, ficando os candidatos incomuD.icaveis durante a realização de cada urna.
§ 2. 0 Os candidatos pode-m socorrer-se .livremente da sua d_ocurnentação pessoal.
§ 3.0 Os candidatos dirigir-se-ão por escrito à Comissão Exami..::
nadora, para obter qua~squer esClarecimentos. Tais pedidos e as. resposta!5 que, a juizo da referida ComisSão, forem dadas, constituirão
parte integrante das provas.
Art. 89. Os candidatos amparados pelo art. 18 do Regulàmento
do Q. T. E. são sucessivamente submetidos a:
- prova de conhecimentos gerais; compreendendo questões relativas às disciplinas do concurso de admissão;
·
- prova de capacidade profissional_ de que trata o art. 87.
§ 1.0 Os candidatos aos cursos de Aeronáutica e Armamento e
Metalurgia são dispensados da pro'va de capacidade profissional.
§ 2.0 A prova de conhecimentos gerais será efetuada em condições semelhantes às estabelecidas para a prova de capacidade .profis_sional.
Art. 90. Conforrrle a ·situação do candidato o Comandante da
Escola matriculà-lo-á:
- ·na Curso Complementar, quando apresentar certificados de aprovação em todas· as cadeiras do Curso Regular da especialidade pre-tendida.· que nã-o figurem na seriação do Curso Complementar.'
passados por escolas onde tenham ·sido ministradas como -programa e
finalidades, reconhecidos equivalentes aos 'da E. T. E. ;
- ou no Curso Regular, apenas dispensado das cadeiras cujos
programas e finalidades forem reconhecidos equivalentes aos da E.
'I'. E., quando não preencher integralmente a condição de matricula
no Curso Complementar.
Parágrafo único. As dispensas de cadeiras, para efeito de matricula nos cursos acima especificados. são concedidas .pelo :Coman.:.:
dante da Escola, mediante o estudo de cada caso individual, não ·havendo soluções de :plano.
Art. 91. Os candidatos amparados pelo art. 42 do Regulamento
para o Q. T. E. são matriculados no 1.0 ano do Curso ·Regular correspondente.
Art. 92. É vedada a matrícula na Escola Técnica do Exército:
- aos oficiais que já tenham fefto qualQuer Curso de forrri~ção
dú técnicos;
-aos oficiais diplomados no Curso de EStado-=-Ma-ior.
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Art. 93. O Ministro da Guerra, por ,proposta do Inspetor do Ensino, -ouvidas as Diretorias Técnica.s, fixa anualmente o número de
candidatos, qu& podem ingressar na Escola.
Art. 94. Os alunos desligados por falta de aproveitamento o.u
por falta de aptidão técnica não podem s~r rematriclllados.

Parte 11
TITULO I

Comando

CAPiTULO I
COMPOSIÇÃO GERAL DO COMANDO

Art. 95. O Comando da Escola Técnica do Exército cabe a co,
ronel combatente e da ativa, de notório valor militar, o qual ~Xerce,
cumulativamente, -as funções de Diretor do Ensino.
Art. 96. Para o exercício dessa função o -Comando da -Escolà
dispõe de:
- ·Serviços técnico-pedagógicos;
- Serviços administrativos.
Os s·erviços técnico- pedagógicos· compreendem o seguinte pe$;.:.
soa!:
- Sub-Comandante, tenc.nte-coronel com curso técnico, que
-exerce, cumuiativamente, as funções de Sub-Dirétor do Ensino;
- Auxiliar do Sub-Diretor do Ensino, capitão -com curso técnico;
- Professores militares, todos com curso técnico;
- Professores civis ou militares, engenheiros diplomados;
- Pessoal técnico e administrativo, civil e militar, de d-iversas
categorias, -em número necessário.
§ 1°. O pessoal civil efetivo é o constante do Quad!'o de lotação dos funcionários civís do Ministério da Guerra, de acordo com as
carreiras e classes_ desses serventuários.
§ 2°. O pessoal civil extranumerário é o constante de taPeias
numéricas anuais, organizadas de acordo com os recursos orçamentários.
Art. 97. Os serviços administrativ_os compreen{jem:
..,-- O ·Fiscal, major de -qualquer .arma;
- O Secretário-Ajudante, capitão de. qualqu_er arma_;
- O Médico, capitão ou 1. 0 tenente;
·
- O Tesoureiro e o Almoxa.rife-Aprovüdonador, ambo.s oficiais
de administração;
- Oficiais Administrativos sendo um o Sub-SeCretário;
- Pessoal administrativo, civil e -militar, de diversas .categorias.
-em número necesSário e de acordo com os parágrafos L0 e 2.0 .do artigo anterior.
Art. 98. Ao Comandante da Escola, ~!em das atribuic.ões constantes do R.I.S.G., compete:
- _super;intender, orientar e .fiscalizar .todos. os ser.v.iÇQ$ técnicopedagógicos e admin,istrativos do estabelecimento;
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- desempenhar ru;,' .atribUições previstas nos regulamentos disciplinares e administrativas para o comandante de corpo, rm
tudo que for compatível com o regime escolar;
- zelar para que o ensino acompanhe o desenvolvimento da técnica e o aperfeiçoamento dos métodos e processos pedagógicos;
- propor à Inspetoria Geral do Ensino as medidas que s-e tornarem necessárias à eficiência pedagógir,a;
- zelar pela fiel observância das disposições regulamentares;
- submeter à aprovação da Inspetoria Geral do Ensino, acompanhados de parecer, ôs programas das disciplinas lecionadas na Escola,
assim como quaisquer normas, diretrizes, instruções ou ordens didá-

ticas;

- décidir sobre todos os assuntos dependentes de '3ua autoridade; e encaminhar aos orgãos competent~s. com parecer ou informação, os requerimentos, petições ou outros documentos cuja solução
não dependa de sua alçada;
- elaborar, com assistência dos orgãos técnico-pedagógicos da
Escola, os planos e. estudos ordenados pela Inspetoria Geral do Ensin-o,- a quem poderá apresentar as sugestões que julgar convenientes; - propor as nomeações, designações e contratos referentes não
só ao pessoal docente como ao dos quadros administrativos, quer fixos, quer extranumerários;
- propor à Inspetoria Geral do Ensino a requisição temporária
de oficiais das armas ou dos serviços, professores em exercício ou
em disponibilidade ou ainda técnicos dt- notória competência para, em
comissão, realizarem trabalhos que exijam especialização;
- informar constantemente à Inspetoria Geral do Ensino acerca
da marcha dos trabalhos escolares .e administrativos, ·e apresentar,
até 15 de janei.ro de cada ano, relatório circunstanciado dos trabalhos
referentes. ao ano anterior e onde proporá as medidas que julgar necessárias à eficiência do estabelecimento a seu cargo;.
- matricular os candidatos aprovados no concurso de admissão,
nas condições do art. 83 deste Regulamento;
- fazer acantonar ou acampar professores e alunos Ot'- outros
elementos julg·ados necessários à realização dos períodos de campo
do curso Je Geodésia e Topografia;
- corresponder-se diretamente com estabelecimentos técnicos ou
de ensino, nacionais e estrangeiros, no .que se refere a permuta de
publicações;
- corresponder-se diretamente sobre os assuntos que interessam
à Escola com as autoridades militares e civis, quando não for exigida
a intervenção da Inspetoria Geral do Ensino;
- zelar pela fiel observância das leis, regulamentos, instruções,
diretrizes e ordens concernentes à Escola, bem como pela disciplina
do pessoal militar, docente, administrativo e discente; ·
- submeter, cóm parecer, à aprovação da Inspetoria Geral do
Ensino, os _planos de publicações periódicas e avulsas, mantidas por
membros çlo corpo docente ou discente, bem assim os estatutos de
associações de professores ou de alunos;
- distribuir o pessoal administrativo pelos diversos orgãos e
serviços;
- repartir o material da Escola de acordo com as nécessidades
do ensino e da administração;
- finalmente, desempenhar todas as demais atribuições especiais que lhe são conferidas por este Regulamento.
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CAPiTULO II
ORGÃOS DE EXECUÇÃO

Art. 99. Dirigidos pelo próprio comandante, ·os serviços técnico:-:pedagógicos teem por fim:
- orientar e coordenar as questões atinentes ao ensino;
- elaborar instruções e diretrizes referentes às matérias lecionadas~

-

elaborar e propor as reformas necessárias ao aperfeiçoamento

didático.

Parágrafo único. Esses serviços são distribuidos pelos seguintes orgãos:
- Direção do Ensino;
- Corpo Docente.
Art. 100. Os serviços administrativos, diretamente dependentes do Comandante, visam dirigir, coordenar e fiscalizar tudo quanto
·se refere à administração.
Parágrafo único. Esses serviços são distribuídos p~los seguintes
orgãos:
- Secretaria;
- Tesouraria;
-;--- Almoxarifado;
Serviço de Saude;
- Serviços Auxiliares.
CAPITULO III
DIREÇÃO DO

ENSINO

Art. 10i. A Direção do Ensino da Escola abrange O Comandante,
co:r;no orientador e coordenador, o Sub-Diretor do Ensino, como ,seu
auxiliar imediato, e as chefias de Curso.
Paràgrafo único. Dependem -diretamente da Direção do Ensino:
o Arquivo especializado de documentação pedagógica, a Biblioteca es:..
pecializada, a Tipografia e as Instalações de projeção fixa e cinematogràfica . .
Art. 102. Compete à Direção do Ensino:

- a organização do caicndário do ano letivo, com a indicação dos
prazos e horários referentes as aulas e demais trabalhos escolares;
- o e.studo, a coo1·denaoão e a fiscalização da execução dos prOgramas das matérla.s lecionadas;
- o estudo dos métodos e processos pedagógtcos adequados à eficiência do ensino;
- a fiscalização assídua do ensino;
.
-- a organização, dentro <los prazos previstos no -calendário do
ano letivo, depois de ouvidos os professores, dos programas para ·as
trabalhos escritos, gráficos e orais, f.st.ágio.s em serviços técnicos, fábricas e arsenais;
- a fiscalização dos trabalh,os. práti-cos em oficinas e laboratórios; provas parciais .e exames; e atividades .externas;
- organizar e publicar ·em boletim diretrizes, instruções. e orÇlens de intere.sse pedagógico e que importem maior rendimento do
ensino;
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examinar, aprovar ou· r-etificar os pontos para provas parciais
e exames;
- emitir pare·cer sobre quaisquer a.ssunto.s relativos ao ensino,
atendidos_- os dispositivos das leis orgânicas, instruções, diretrizes ou
Ordens vigentes;
- organizar diretrizes .sobre mattí_cula, frequência e constituicão
das turmas;
_ - promover estatísticas e inquéritos sobre. matérias de sua competência;
· - promover a publicação dos programas das diversas disciplinas
assim como da.s respectivas diretrizes;
· -'- organizar· as Comissões para os exameB e provas parciais;
- fiscalizar a realização e o julgamento de todos os exercícios,
· provas -e exames das matérias lecionadas.
Art. 103. Alem da permanente coadjuvação ao Comandante, em
tUdO Qüe diz respe'ito aOs assuntos técnico-pedagógicos, compete ao
S'ub...;Dir·etor do Ensino:
·
- propor ao Comandante quaisquer medidas convenientes à boa
marcha dos trabalhos escolares;
- a organização, delltro das limitações previstas no calendário,
dos programas mell6ais, em que serão consignadas as partes de cada
matéria, as horas de aulas, os nomes dos professores, os locais e outras
minúcias necessárias;
- organizar e manter em dia índices alfabéticoo e- remissivos
das decisões finais dos assuntos relativos à Direção do Ensino;
- organizar ·o -expediente dos assuntos referentes ao ensino e
submP-tê-lo à assinatura do ·Comandante;
- organizar toda a matéria necessária ao preparo do relatório
anual- que o Comandante deVe remeter à lrispetoria Geral do Ensino;
- apres~ntar, até. 15 de dezembro de cada ano, relatório contendo:
a) juizo sobre a atividade revelada pelo pessoal do Quadro do Ensino e pelos funcionários de sua imediata direção;
b) estudo critico sobre a situação dos serviços a seu cargo e medidas necessária.s para maior eficiência;
c) proposta de diretrizes gerais para o ano letivo seguinte.
Art. 104. Compete ao auxiliar do Sub-Diretor do Ensino:
-auxiliar o Sub-Diretor em suas atribuições;
- dirig-i'r a escrituração referente à correspondência e arquivo
(assuntos de ensino);
- dirigir e fiscalizar os serviços auxiliares de natureza pedagógica;
- organizar e rrianter em- dia o arquivo especializado de documentação pedagógica de maneira que seja possivel verificar facilmente o
estado do ensino em cada ano letivo, através do exame dos trabalhos,
-executados e· p-lanejados; das provas gráficas ou escritas, projetos e
relatórios· dmf alunos e dos demais doeumentos de expressão legal:
-- redigir ou coordenar a parte do boletim diário, relativa ao
ensino;
· - lévantar anualmente o Quadr6 do Pessoal do Ensino para _a
consequente remessa à I. G. E. E.;
~ ter sob sua- gUarda e responsabilidade ás leis, decretos, reguIameHtos·, avisos e· docnme-ntos· que constituem a legislação e regulam
o funcionamento do e-nsino em geral, e, em particular, da EscOla;
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- - manter absolutamente em dia os elementos. referidos na alínea
anterior, bem assim os reg1stos dos ·pareceres da I. G. E. E. e demais. orgãos técnicos, por assunto, de maneira que a qualquer momento
possam eles ser ·conSultados;
. - redigir as atas de cOlação de grau;
- escriturar o livro ·de matriculas;
- fazer escriturar os graus, apurar as médias, cOntas de ano e
classifi-cação; organizar chamaQ.as para exame, de acordo com os pia..:.
nos elaborados pela Direção do Ensino. ·
Art. 105. O Arquivo especializado de docúmenta~,;ão pedagógica,
diretamente subordinado à Direção do En~ino, destina-se à gu~rd.a
!3 -conservação:
··
- dos trabalhos escritos e gráficos, bem como dos concernentes
aos. exames _e provas parciais;
- de quaisqur çlocumentos _relativos â pedagogia, à técnica e Of\
ganização do ensmo, assim como dos processos e recursos didátic.os.
Parágrafo único. Cabe aind& ao Arquivo fornecer os element1JS
in_dispensaveis- a uma completa e perfeita organização de dados para
a elaboração de trabalhos estatísticos de natureza pedagógica.
CAPíTULO IV
QUADRO DE ENSIN-O

Art. 106. O Quadro de Ensino da Escola é constituido de professores e adjuntos.
·
Art. 107·. Para cada secçãQ haverá um profe,ssor e, no mínimo,
um· adjunto, que se-rá o substituto daquele em seus impedimeTJtus.
No ca.soo cte mais de um adjunt.o o substituto será o mais graduado,
ou o mais antig-o de magi-stério na Esc.ola, quando concorrerem civfs ~
Art. 108. O número de adjuntos ém cada secção variará confâr'ffi·e o número de di&eiplinas a leCionar em separado e o número de
turmas de uma mesrrna disciplina. Em qualquer oa.so o professor lecionará sempre uma disciplina ou uma turma .
. Art. 109.- Os adjuntos subordinam-.s·e diretamente ao professor
da respéctiva secção.
·
Art. 110. Perante a Direcão do Ensino o professor é o úni0o
responsavel p·elo funcionamento norm~l da se-cção.
Art. 111. Em cada curso o professor militar mais graduado que
"nele lecionar será o chefe do re-spe-ctivo Curso, pel-9 mesmo respon..:.
savel perante a ·Direção do Ensino.
§ 1.0 Acumula.rã esta chefia c-om a docência da sua seccão.
§ 2.0 O prof-essoT -que le-cionar disc-iplina d-e um Curso cujo· ·chefe
seja de menor graduação que a sua, subordinar-se-á di1r-etamente -11
Direção do Ensino.
Art. 112. Sob o ponto de vista didático as relações do-s profes,
sores com a Direção do Ensino se fazem por intermédio do r-espectivo
ellef-e de Curso, que tem, no âmbito do mesmo, atribuições de D1re~
ção do Ensino, no que f.or aplioavel.
Ar:t·. 113. Alem dessas atr~buiç.ões compe.te ao chefe d'e Curso:
-~ sugerir à Direção do ·Ensino as medidas necessádas à eficiên...
cià do ensiilo no r-espectivo ·Curso;
·
-- pr'opor à Direção do Ensino a distribuieão dos adjuntos pelas
diversas cti·s~iplinas de cada· s·eccão, de acordo com a indic-ação do· rel)l)OOtivo prOfessOr;
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-- apresentar à Direção do Ensino, na época estabelecida, o programa .geral e respectivo calendário, para funcioname-nto ct:o Curso:
- receber e examinar as provas já julgadas pelos professores e
adjuntos, remetendo-as, dentro de cinoo dias, à Direção do Ensino.
Art. 114. Constiotuem deveres _e atribuiç0es dos professores:
a) ensinar a matéria a seu carg-o de acordo com o pDograma.
oficial;
. bi apresentar, na data marcada pelo chefe de Curso, og elementos integràntes das Diretriz-es Gerais para as diversas disciplinas:
c\ sugerir à ch-efia do Cur-so as medidas neoe.ssári-as à eficiênci~
do ensino da disciplina de sua imediata responsabilidade;
d) indicar à chefia do Curs-o a conv-eniente distribuição -d-e scue
adjuntos pelas disciplinas da secção;
e) corrigir e julgar o:::. trabalhos corrente-s, provas parciais e dé
exame-s, dos seus alunos, forner.endo as not.as respectivas à ·chefia do
Cunso, dentro de dez dJas após a realização das mesmas;
f) dirigir e fiscalizar as provas para que sejam de~·dgnados;
g) realizar com zelo os trabalhos técnicos e as atividades externas de que sejam incumbidos;
h) desempe.nhar-se das demais comissões ou tai·efas para que
hajam sido escolhidos.
Art. 115. Constituem deveres e atribuições dos· adjuntos, os con~
tantes das alíneas a, e, f, g e h do artigo anterior.
Art. 116: Cada professor Ou adjunto será obrigado a 9 horas d3
aulas po-r semana, tendo cada turma, no máximo. um efetivo de 40
alunos.
§ 1.0 Alem dos limites acima fixados, as turmas outorgada<) a
cada professor, que exc-ederem de 9 horas de trabalho por semana,
ser-ão consideradas sup lemEm tares.
"
§ 2.0 O número de horas de trabalho semanal poderá ser aumentado em épocae de exame, ou quando circunstâncias excepcionais
exigirem a aceleraç.ão dos cUrsos.
Art. 117. As faltas cometidas pelos membros do Quadro de EnBino serão julgadas de acordo com o R, D. E., no que for aplicavel.
Parágrafo único. Quando a transgressão for considerada de alta
gravidade o comando suspenderá imediatamente o membro do Quadro
de Ensino que a houver cometido, levando o fato ao conhecimento do
Inspetor geral do Ensino do Exército.
Art. i 18. Os professores classificam-se· em duas· categorias: em
comissão- e contratados.
Art. 119. Os professores em comissão são tirados do Q; T. e nomeados por três anos.
§ 1.0 Findo 'esse período o Comandante da Escola poderá propvr
a Tecondução para novo período, que só terá início, entretanto, após
um prazo de dois anos, durante os quais o· professor voltará ao exercício de suas funções técnicas normais, em atividade relacionada com
a matéria que leciona I
§ 2.0 Durante esse prazo de dois anos o professor será substituido automaticamente por um adjunto da secção.
Art. 120. Os professores contratados, nacionais ou ·estrangeiroS,
serão pessoas de nomeada, convidadas pelo Mmistério da Guerra, .e por
este escolhidas sob o critério da capacidade técnica especializada,
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Art. 121.

três anos.
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Os adjuntos serão tirados do Q. T. e nomeados por

§ 1.0 Findo esse período o Comandante da Escola poderá Propor
a recondução para novo período, que só terá início, entretanto, após
um prazo de dois anos, ·durante o qual o adjunto \Oltará ao exercício de suas funções técnicas normais. em atividade relacionadri com
a matéria que leciona:
Art. 122. Professores em comissão e adjuntos não poderão desempenhar outras funções cumulativamente com. as do magistério.
Parágrafo único. Os professores em comissão e adjuntos comparecerão ao expediente diário da Escola".
Art. 123. As funções de professor e adjunto serão consideradas
coÍno de relevo e assim consignadas nos assentamentos dos oficiais
que as exercerem.
Art. 124. Os professores e adjuntos em comis'são terão, alem
dos 'encimentos do posto, uma gratificação que será fixada anualmente
de acordo com a verba para tal fim destinada no orçamento da Guerra.
Art. 125. Os professores em comissão e adjuntos sefão propostos
pelo Comandante da Escola, mediante indicação da Direção do En- .
sino, satisfeitas as exigências deste Regulamento.
§ 1. 0 Só serão propostos os oficiais que possuirem títulos de capacidade para o· exercício da docência, isto é, competência numa especialidade e aptidão em_ integrá-la no programa de formação da mentalidade do aluno.
§ 2.0 Os professores catedráticos ou ad,iuntos de catedrático,
engenheiros militares, a critério do Governo, poderão ser aproveitados
para disciplinas de suas especialidades.
§ 3.0 A capacidade para o exercício da docência deve ser apurada sob os seguintes aspectos:
-·preparo profissional (diplomas ou aprovação em cursos diretamente relacionados com a docência) ;
- experiência e tirocínio, pelo menos durante três anos, no desemp~nho de funções diretamente relacionadas com a docência, nas
armas, nos serviços ou nas especializações técnicas, comprovadas em
documentação, de preferência relatórios ou public.ações oficiais;
- interesse pelo preparo profissional, evidenciado pela publicação
de trabalhos diretamente relacionados com a docência.
Art. 126. Os professores e adjuntos em comissão poderão ser
dispensados em qualquer tempo:
- por conveniência disciplinar;
- por motivo de moléstia que os impeça de servir a contento;
- por rieficiência no ensino;
- a pedido.
§ 1.o A dispensa por conveniência disciplinar decorre de transgressão ao regime disciplinar ou escolar, a que fica sujeito todo o magistério militar.
§ 2.0 A dispensa por motivo de moléstia é precedida -dé prOva
de sanidade e de capa-cidade física, pela qual se verifique que o oficial apresenta doença ou defeito incompatível .com a própria atividade
militar ou contt;"a-:iricticação para continua-r na docência pOr distúrbio
funcional, defeito de linguagem, de visão ou de aucticão..
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§' 3.0 A dispensa por de.ficiência no- ensino decorrei-á:
- da assiduidade inferior a setenta e cinco por cento das au1as
e trabalhos que tenham sido distribuídos ao docente;
- aa pontualidade · em relação aos mesmos, em idêntica pi'o..:
p~rcão;

-

da execução imperfeita do prográma de ensino;
do desinteresse pelos novos processos didáticos e incapaCJdade
para adotá-los.
§ 4.~ O pedido de dispensa poderá ser encaminhado. a critério
da Direção do Ensino, findos os trabalhos de um ano escolar.
Art. 127. Compete ao comandante, como diretor do Ensino, a
apuracão. em inquérito regular, dos casos de dispensa de professor ou
adjunto em comissão.
Parágrafo único. A proposta de dispensa do professor ou adJunto em comissão, devidamente fundamentada pelo Comando da li:s·
cola será encammhada à Inspetoria Geral do Ensino.
Art. 128. As funções de professor ou adjunto em com1ssao não
poderão ser exercidas por oficiais pertencentes ao quadro de administração da Escola.
Art. 129. Para a admissão do professor contratado, o Comando
da Escola ·fará proposta, devidamente justificada, ao Ministro da
Guerra, por intermédio da Inspetoria Geral do Ensino, instruindo~a
com os seguintes documentos:
1. prova de capacidade, atestada:
a)
por documentos que provem cultura e preparo cientifico,
técnico ou especializado na matéria da docência, como diplomas de faculdades superiores e institutos técnicos, científicos ou especializados, oficiais ou de idoneidade reconhecida;
b) por documentos que provem a sua especialização pelo exercício de cargos, funções ou comissões técnicas, oficiais ou particulares,
de itl.oneidade reconhecida. no País ou no estrangeiro, sendo a documentação relativa ao desempenho desses cargos, funções ou comissões expressa em publicações oficiais, oficializadas ou de recon11ecid21;
qualificação;
c) por trabalhos técnicos já executados ou pesquisas;
2. prova de idoneidade moral e bom comportamento social,
atestada Por pessoas ou instituições oficiais ou oficializadas;
3. provas de quitação com o serv.iço militar;
4. . atesta~o de vacina;
5. atestado de sanidade e de capacidade física, pelo qual se verifique que a pessoa proposta não apresenta contra indicação para o
exercicio do magistério, por deformidade distúrbio ftJ,ncional grave,
defeitos _graves de linguagem, de visão ou 'cte audição.
§ 1.0 As exigências dos números 2, 3 e 5 não ~e estenderão aos
estrangeiros não residentes no ~ais; e as do n. 3 não se aplicam aos
estr.angeiros residentes no País.
~ t.O A critério da Direção do Ensino o candidato a professor
rontratado poderá ser subffietidO a unia prova de capacidade profissi anal e neda~óa:ica.
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Art. 130. Uma vez- aceita pelo Ministro da Guerra, a proposta de admissão do professor contratado será estudada, sob os aspectos adminisLrativos e orçamentário~, pelos orgãus competentes.
Em seguida. será submetida pelo Ministro da Guerra à decisão do
Presidente da República.
Art. 131. Nas matérias que, para seu ensino, reclamam trabalhos práticos de alunos em gabinetes e laboratórios, haverá técnologistas-auxiliares, responsaveis pela guarda do material e capazes de
auxiliar os professores na execução- desses trabalhos.
- §· 1.0 O provimento no_ cargo de técnologista-auxiliar será feito
rnedianLe concurso organizado pela Direção do Ensino, e que mostre
que o candidato é bom profissional. Em igualdade ·de condições. será
dada preferência a quem tiver certificado de aprovação em escola profiSsion·ai.
§ 2.0 As funções de tecnologista-auxiliar podem ser desempe~
nhádas por pessoal militar, livre de concurso, com aptidão -técnica es 7
p.ecializada.
·
CAPiTULO V
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 132. Os serviços administrativos, diretamente dependentes
do comando, visam dirigir, coordenar e fiscalizar tudo o que se refere à- admini-stração da Escola.
Art. 133. As funções de Sub.-~Comandante, Fiscal administrativo,
Ajudante e Secretária; Tesoureiro e Almoxarife são as definidas pelos
R.I.R.G., R.D.-E. e R.A.E., desde que compativeis com o regime
·
escolar e demais dispositivos deste Regulamento.
TiTULO Il

Dependências e iilstalações pedagógicas
CAPiTULO úNICO

Art. 134 Para que o ensino seja ministrado com o necessário
desenvolvimento em tOdas as suas partes, haverá na Escola Técnica:
Biblioteca e filmoteca;
Gabinetes de ensaios, medidas e trabalhos práticos;
Museus de modelos e exemplares;
Oficinas diversas; .
Salas para conferências e projeção de filmes;
Salas de estudos;
.
Salas de aulas;
Instalações res·e:rvadas para trabalhos dos docentes;
Um polígono para estudos práticos da cadeira de balística;
Tipografia. ·
·
Parágrafo ünico. Enquanto a Escola não tiver todos os laboratQrio-s e gabinetes necessários, podérãó ser aproveitadas as inrstalaç.ões
ie outros estabelecimentos civis ou militares, me.diante entendimentos
diretos dos comandos e chefes interessados.
Art. 135·. O funcionamento e utilizaCão -dessas dependências serão
regulados por instruções especiais, baixadas pelo comando.
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Parte IH
TITULO úNICO

Corpo discente
CAPITULO l
C_ONSTITUI(.lÃO, DEVERES E DIREITOS

Art. 136. C.Jnstituem o_ corpo discente da Escola oo alunos- matriculados em seus diversos cursos.
Art. 13i. Sá o deveres esseÍlciais dos discentes:
Ter sempre em vista que a E.T .E. ensina os conhecimento.:: técnicos fundamenL.üs, cabendo essencialmente ao futuro prof1ssir.,nal
alcançar, dentro de sua especialidade, mediante perseverante esforco
pessoal, a verdad~ira competência prática e técnica;
obedecer rigorosamente às exigências éticas da coletividade militar;
contribuir, na sua e.sfera de ação, para o prestígio Bempre crescente da Escola;
excluir toda preocupação de ordem pessoal, em se tratando de interesse superwr do ensino;
atender os dispositivos regulamentares, no que respeita aos regimes didático e escolar, especialmente quanto à frequência e exe~ução dos trabalhos ·correntes;
comparecer a todos os trabalhos escolares, assinando a ficha de
aula até cinco mmutos antes do início dos trabalhos; .
não perturbar o andamento das aulas nem procurar influir na
marcha do curso, porisso que não lhe cabe orientar ou criticar;
usar rigorosa· probidade na e:x;ecução dos trabalhos eorrente.s. provas parciais e examos finais, considerando o recurso a meios fraudulentos cpmo inrompativel com a dignidade escolar e militar;
prestar serviços extraordinários. quando for para isso designado
pelo Comanda~te;
fastar-se rigororsamente consoante o plano de uni·formes.
Art. 138. Constituem direitos dos me:nbros do corpo discente:
EXpor, no fim da aula, dentro dos cinco minutos que podem ser
reservados pelo professor, as dificuldades ·en·contradas no ··estudo de
qualquer matéria .. sendo-lhe expressamente proibido interromper a
sua preleção ou manter com ele qnalquer discussão;
·
organizar-se -em associações de cunho educativo (cívico, literário,
científico, desportivo), mediante prévia aprovação pelo Comando da
Esc·ola e pela Inspetoria Geral do Ensino;
fi.equentar a biblioteca ou outras dependências não reservadas ao
.Comando, à Direç.ào do Ensino, aos membros do_ corpo docente e ao:s.
orgãos adminJstnltivos, Sem prejuizo dos trabalhos escolares que lhes
tenham sido dist~··ibuidos;
frequC:niã.r, mesmo foi:a das horas de aulas, os gabinetes e la.bo-.
ratórios, desd~ que obtenham licença dos respectivos professores e da
Direção d~ Ertsino;
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apresentar à Direção do Ensino, por es-crito e dentro de cinco dias
após a correção de trabalhos, provas ou exames, quaisquer ponderacõeE relativas ao julgamento;
solicitar, fora das aulas e durante as horas do expediente escolar,
aos professores ou adjuntos, todos o:.s esclarecimentos e explicações
complementares.. que desejarem.
CAPíTULO !I
REGIME DISCIPLINAR

Art. 139. E a Escola Técnica do Exército um estabelecimento
militar onde deve existir a mais completa e perfeita subordinação
militar.
Art. 140. Por-se-á em evidência a disciplina militar pelo espírito de regularidade, pela assiduidade e pontualid~de no cumprimento das obrigações escolares, pelo elevado espírito de acatamento
às ordens superiores e pelas manifestações exteriores tais como o
uso correto e caprichoso dos uniformes, os sinais de respeito, etc.
Art. 141. A.lem do regime CJsciplinar pedagógico, o pessoal da
Escola está· sujeito às prescrições dos regulamentos militares.

Parte IV
TíTULO úNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 142. Nas secções em que são abrangidas disciplinas atual·
mente regidas por professores, estes serão conservados, respondendo
pela sessão o maís graduado deles, ou o mais antigo de magistério caso
concorram dvís.
Art. 143. Os alunos matriculados nas E.T.E. e E.G.E. anteriormente a 1941 farão o curso de acordo com os regulamentos baixados com os decretos ns. 5.265 e 5.313, de 16 e 26 de fevereirO de
1940.
Parágrafo único. Os alumos que em 1940 frequentaram os 1.0 e
2.0 anos do Cúrso de Armamento receberão, se terminarem os respectivos cursos, o diploma de Engenheiro Industrial- e de Armamento,
idêntico ao que tem sido conferido, até a presente data, a todos os
formados nessa especialidade.
Art. 144. Os candidatos ao concurso de admissão nos anos de 1941
e 191J.2 serão dispensados do estágio inicial de que trata o artigo 78.
Art. 145. Os triênios a que se refere o artigo 16 serão contados a partir de 1941. Os programas correspondentes ao primeiro
triênio devem ser apresentados à Direção do Ensino antes de ser
encerrado o primeiro periodo letivo de 1941.
Art. 14·6. Ao concluir o curso o Comandante da Escola confere
aos alunos, coletivamente e por especialidade, o diploma de engenheiro, ptoferindo as seguintes palavras: "Em nome do Governo da
República, eu (posto e nome por extenso), . Comandante da Escola
Técnica do E:x:ército, confiro à turma (de químicos, etc.) o grau de
engenheiros militares~'. Em seguida, individualm~nte, entregará todos
os diplomas.
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Art. 147. Durante os anos ·cte 1941 e 1942; dois-terços .e um terço
dos professores em comissão e·· adjuntos poderão, _respectivamenle1
desempenhar outras funções cumulativamente com. as do magistérwj
sem prejuizo -destas.
·
Art. 148. A cr'i.L~rio à a Direção do Ensino, poderão ser introduzidas pequenas modificações na organiza~·.ão das secções constantes
do art. 11.
·
Art. 149 . .São -coru;iderado.s -incorporados ao presente Regulamento os Anexos n. 1 (organização dos cursos). n. 2 (grupaménLo
provisório das cadeiras), n. · 3 (class-ificação da Biblioteca) e n. 4
(modelo de diplomas) que acompanham .o Regulamento .baixado com
o decreto n. 3.771, de 28 de fevereiro de 1939.
Art. \150. RevogarÜ.-se as disposições em contrário .
. ·Rio àe Janeiro, 25 de :março dé 1941. - General EuriCo Gaspar
Dut1'à, Ministro da Guerra.

ANEXO N. 1
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS

(Seriação provisória -

Art. 9.

CURSO DE AERONAUTICA
Pf\IMEIRO ANO

Primeiro pe?·íodo
1 . Mecânica Técnica.

Química Tecnológica.
Electrotécnica geral e Industrial.
Desenho técnico.
Reskitência dos maWriais.
·6. Física técnica.
2.
3.
4.
5.

Segundo períoao

t. Mecânica Técnica.

2. Química Tecnológica.
3. Eletrotécnica geral e Industrial.
4. Desenho Técnico e Desenho de -mãquinas.

5. Resistência dos materiai•b'.
6. Físir.a Técnica.
SEGUNDO /I.NO

PrimeiTo período

f. Tecnologia dos materiais aeronáuticos.

2.
3.
4.
5~
6.
7.

Meta!U·r·gla geral.
Metais e ligas. Tecnoiogia metalúrgica.
Combustíveis e lubrificantes.
Máquinas -motrizes.
Motores de aviação.
Motores· de pombustão-. Automoveis.
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Segundo per.iodo
f. Tecnologia dos materiais aeronáuticos.
2. Metalurgia geral.
3. Metais e ligas. Tecnologia· metal-úrgica.
4. Combustlveis. e lubrificantes.
5. Máquinas motrizes.
6. Motores de aviação.
7. Motores de combustão. Automoveis.
'fEI"ICEIRO ANO

Primeiro período

1. Mecânica da&' fluidos. Aerodinâmica teórica e experimental.
2. Construção aeronáutica e mecânica dos flutuadores.
3. Aeromecâmca.
4. Resistência dos materiais na Aviação.
•5. Organização e economia industrial.
6. Instrumentos, eqmpamentos, armamentos e acessórios ae Aeronáutica.
7. Técnica da rádio-telegrafia e rádio-telefonia.

Segundo periodo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mecânica dm~· fluidos. Aeroctinàmica teórica e experimental.
Con5trução aeronáutica e mecânica dos flutuadores.
Aeromecâmca~

Organização e economia industrial.
Laboratório de Aeronáutica.
Hélices.
CURSO DE ARMAMENTO E METALURGIA
PRIMEIRO ANO

Primei1·o período
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resistência dos materiai•s.
Eletrotécnica Geral e Industrial.
Física Indubtrial.
·
Elementos orgânicos de má.quinas.
Desenho Técnico. ·
Mecânica -Técnica.
Física Técnica ..

Segundo per.íodo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resistência dos materiait.'.
Eletrotécnica Geral e Industrial.
Física Industrial.
Elementos Qrgànicos ·de _m-áquinas~
Desenho Técnico _e Desenho de máquinas.
Mecânica Técnica.
Física Técnica.
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SEGUNDO ANO

Prinwú·o pe?·íodo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geologia, Mineralogia e Cristalografia,
Máquinas motrizes e transportadoras.
Estatística. Organização e Economia Industrial.
Máquinas Operatrizes e Ferramentas.
Balf•.!)tica Interna (teórico-prática, experimental e aplicada) ..
Pólvoras e Explosivns.
Tecnologia mecânica, metalúrgic-a e do fabrico do armamento e
da munição.
Segundo período

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geologia, Mineralogia e Cristalografia.
Máquinas motrizes e transportadoras.
Estatística. Organização e Economia Industrial.
Máquinas Operatrizos e Ferramentas.
Balh,'tica Interna (teórico- prática, experimental e aplicada) .
Química aplie.ada à metalurgia.
Tecnologia mecânica, metalúrgica e do fabrico do armamento e
da munição.
'l'ERCEIRO ANO

Primeiro período

1.
2.
3.
4.
5.
-6.

Metalurgia. Siderurgia. Metalurgia dos metais não ferrosos.
Metalografia.
Balística Externa (teórico-prática, experimental e aplicada).
Organizacão do armamento e da municão. Direção do fogo.
Viaturas e carros de combate.
Projetos de armamento e munição.
Segundo periodo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metalurgia. Siderurgia. Metalurgia dos metais não ferrosos.
Metalografia.
Balística Externa (teórico-prática, experimental e aplicada).
Organização do armamento e da munição. Dir-eção do fogo.
Viaturas e carros de combate~
Projetos de armamento e munição.
CURSO DE ELETRICIDADE E TRANSMISSõES
PRIMEIRO ANO

Primeiro periodo ·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eletrotécnica Geral.
Resistência dos materiais.
Correntes alternadas.
Tecnologia mecânica, elétrica e rádio-elétrica.
Estatistica. Organização e .Economia Industrial.
Mecânica Técnica.
Física Técnica.
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Segundo período
1 . Eletrotécnica Gerai.
2. Resistênc! a dos materiais.

S. Corre-ntes alternadas.
4. Tecnologia mecânica, elétrica e rádia-elétrica.
5. FJ..,'latística. Organização e Economia Industrial.
6. Desenho Técmc.o e Desenho de Ir.áquinas.
7. Física· Técnica.
SEGUNDO ANO

Primeiro periodo
1. Máquinas elétricas.
2. Medidas elétricas e rádio-elétrica-s.
3. Máquinas motrizes.

4. Eletrônica Aplicada.
5. Fontes ·de alimentação. · Oscilações e ·Estruturas Elétri-Cas.
6. Estabilidade e técnica das construções civís e militares.

Segundo periodo
L Máquinas elétricas.
2. !Medidas elétricas e rádio-elétricas.
3. Máquinas motrizes.
4. EletrôniCa Aplicada.
.
5. Fontes de alimentação. Oscilações e Est.rutura•s elétricas.
6.- Estabilidade e técnica das construções civis e m'ilitares.
'fERCEIRO A:'\10

Primeiro período
f.

Hidrotécnica. Instalações hidro-elétrica.s.

2. Rádio (recepção e transmissão).
3. Centrais e ~'uh-estações. Transmissões com fio.
4. Ondas ultra curtas. Radiogoniometria. Eqmpamentos mil-itares
da a viação.,

5. Eletroquímica e eletrometalurgia.
6. Distribuição. Instalação de luz e força. Transmissão
elétriCa', Tração elétrica.
7. Aplicações militares da eletricidade.

de energia

Segundo período
1 . Hidrotécnica. Instalações hidro-elétricas.
2. RádiO (recepçãa e transmissão).
3. Centrais e ~'Ub-estaç.ões; Transmissões com fio.
4. Ondas ultrâ curta~. Rct.diogoniometria. Equipamentos milita~es
da avwção.
5. Eletrqquímica e eletrometalurgia.
·6. Distribuição. Instahtç-ão de luz e forca. Transmissão de energia
elétrica. Tração elétrica.
7. Aplicações rr:.ilitares da eletricidade.
Col. de Leis - Vol. II
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CURSO DE GEODÉSIA E 'l'OPOGRAFIA
PRIMElRO ANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aslronomia
Geodésia.
Fobg-rametria, prece.dida de Otlca ueometrxca.
Topografia.
Desenho cártografico. Artes gráficas.
Cálculos numéricos,. gráficos e mecânico•.:;,
SEGUNDO ANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Astrono_mia
Geodésia.
Fot"Jgrametria, precedida de ótica Geométrica-.Topografia.
Geologiá Geral e do Brasil. Mineralogia.
Cálculos numéricos •. gráficos e mecânico.:;.
CURSO DE FORTIFICAÇÃO E
1.0

CON~TRUÇÃO

ANO

1.o Período

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mecânica Técnica.
Química Tecnológica.
Eletrotécnica Geral e Industrial.
Desenho Técnico.
Ret:i{stência dos materiais.
Fortificação de campanha.
Física Técnica.
2. 0 Período

1. Mecânica Técnica.

Química Tecnológica.
Eletrotécnica Geral e Industl·ial.
Desenho Técnico.
Resistência dos materiais.
ô. Física Técnica.

2.
3.
4.
5.

2..0

ANO

to Periodo
1 . Geologia Econômica, Mineralogia e Cristalografia.
2. Tecnologia dos Materiais de Construção e Técnica das Construções
civis e militares.
3. Estática das construções e Estabilidade das construcões. Técnica
das Fundaçõ·es.
4. Estatística Matemática. Economia Política.
5.. Hidrotécnica. Açudagem ·e irrigação.
ô. FOrtificação. Organização de frentes deféns'ivas fortific'a'ctas.
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2..0 Períódo

1. Geologia Econômica, Mineralogia e Cristalografia.
2. Tecnologia dos Materiais de ·Construção Técnica das .construções
civis e militares.
3. Estática da.s construções e Estabilidade das construções. Técnica
das F-undações.
4. Estatística Matemática. Economia Política.
5. Hidrotécnica. Açudagem e ü·rigação.
6. Fortificação. Organização de frentes defensivas permanentes ..
3,0 ANO

1.0 Período

1.
2.
3.
4.
5.

Portos de mar. Rios e Canais.
Estradas de ferro e rodagem. Transportes Militares.
Arquitetura, Saneamento.
,
Pontes e grandes estruturas. Pontes militares.
Fortificação permanente. Construção de Fortaleza.
2.0 Período

1. Portos de mar. Rios e Canais.
2. Estradas de ferro e rodagem. Transportes Militares.

3. Arquitetura, Saneamento .
. 4. Pontes e grandes estruturas. Pontes militares.
5. Fortificação permanente. Construção de Fortaleza.
CURSO DE QUíMICA
1.0

ANO

1.0 Período

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Química 'Geral e Inorgânica.
Físico-Química.
Química Analitica
Eletrotécnica Geral e Industrial
Geologia, Mineralogia e Cristalografia
Física Técnica.
2.o Periodo
Química Geral e Inorgànica
Físico-Química
Química Analítica
Eletrotécnica Geral e Industrial
Geologia, Mineralogia B Cristalografia
Física Técnica.
2.0 ANO

1.0 Período

1. Física. Industrial
2. Qu ím.ica Geral e Inorgânica
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3. Química Analítica
4. Eletro-Química e eletro-metalurgia
5. Tecnologia e ensaios de materiais de construcã·l.
2.o Periodo

1. Física Industrial
2. Química Orgânica
3. Química Analitica
4.. Química Industrial
5. Metalografia.
3.0 ANO

1. 0 Período

1. Química Orgânica-

2.
3.
4.
5.
6.

Química Industrial
Pólvoras, Explosivos e Munições de guerra
Química de guerra
Balística interna (teórico-prática, experimental e aplicada)
Orga'nização e e.conomia inqustrial.
2.0 Periodo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Química Orgânica
Química Industrial
Pólvoras, Explosivos e Munit;ões de g·uerra
Química de guerra
Balística interna (teórico-prática, experimental c aplicada)
Organização e economia industrial.

Anexo n. 2
GRUPAMENTO PROVISóRIO DAS CADEIRAS
(Artigo 11.')

Primeira Secção
1 . Física técnica.
2. Física industrial.
3. Mecânica técnica.
-4. Estatística matemática. Organização e .economia industrial.
5. Economia política.
Segunda Secção
1. Tecnologia mecânica, metalúrgica e do fabrico do armamento e
da munição.
2. Resistência dos materiais.
3. :rv1áqninas motrizes e elementos orgânicos de máquinas.
4. Máquina~ opera trizes e transportadoras.. Ferramentas.
5. Tecnologia mecânica, elétrica e rádio-elétrica.
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Te.rceir.a Secção
1. Resistência dos materiais de Aviação.
2. Motores de Aviação.

3. Motores de combustão. AutomOveis.
4. Mecânica dos fluidos.
5. Aerodinàmica.
6.

AeJ~omecànica.

Quarta Secção
1. Tecnologia dog. materiais -de Aviação.
2. Instrumentos, equipamentos, armamentos c acessórios

d~

.Aero-

náutica.
3. Construções aeronáuticas e mecânicas dos flutnadores.
4. Hélices.
5. Cornbustivcis e lubrificantes.
Quinta. Secção
1 . Desenho de máquinas.
2. Estática e estabilidade das construções. Fundações.
3. Estabilidade e técnica das construções civís e militares.
4. Pontes e grandes. estruturas. Pontes militares. ·
5. Tecnologia e ensaios dos materiais de construção.
Sexta Secção
1. Balística e4terna (teórica-prática, experimental e aplicada) .
2. Balística interna (teórica-prática, experirnentn.l e aplicada) .
3. Viaturas e carros de por:qbate.
:i. Pólvoras e cxploEivos, munições de guerra.
;:; . Organização do armamento e da munição.
6. Projetos de armamento e munição.
Sétima Secção
1. Geologia, mineralogia e cristalografia.
2. l\letalurgia geral. Siderurgia. .Metalurgia dos produto.:; não ferrosos.
0. l\fetalografia.
''. Astronomia.
5. Geodésia.
D. Cú!rulo.;; numéricos e gráficos~
O-itava Secção

Fortificação de camp·anha e permanente.
de ferro e Todagem. Transportes militares.
~. Porlos de mar. Rios e canais.
4. ArquiLcturtt o saneamento.
5. Hidrotécnica. Instalações hidro-elétricas. Açudagem e irrigação.
1.

:-.::.

E~tradns

Noua Secção
Topografia.
.
2. Fotogrametria, precedida de noções de ótica geométrica.
J. Desenho cartográfico. Artes gráficas.
4. Desenho. técnico (das diversas especialidades) .
1 •
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JJécirna Secção

1. Eletrolécnica geral e industrial.
2. Correntes alternàda~.
J. Medidas elétricas e rádio-elétricas.

4. Máquinas elétricas.
b. Fontes de alimentação. Oscilacões o estrutm·as elétrica&.
Décima primeira Secção
1. Técnica de rádio-telegrafia e rádio-telefonia.
z. Eletro-química e eletro-metalurgia.
0. Centrais e sub-estações. Distribuição. Instalações de luz e forca.
4. Tran~formação de energia elétrica. Tracão elétrica.

Décima segunda Secção
1.
2.
3.
4.
5.

AIJlicações militares da eletricidade.
Eletrônica aplieada.
Rádio (recepc.ão e transmissão).
Transmissões com fio. f>'laterial de campanha.
Ondas ultra curtas. Ra.diogoniomelria. Equipamentos rádio
Aviação.
Décima terceira Secção

para

1. uuímica aplicada a metalurgia.
Qufmica geral e inoegânica.
Química ·artalít.ic:t.
4. Físico-química.
Décima q~tarta Secção
1. Química orgânica.
2. Química industrial.
~. (Juimictt de guerra.
4.. Química tecnológica.
5. Línguas estrangeiras e conferências obrigatól'ias.
~.
J.

DECRETO N. 7.016-

1lprova

alteraçõe~

DE

25

DE MARÇO DE

1941

no llegulamenlo de Promoções para Oficiais da
Armada

o Presidente da República, usa.ndo àa atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, l-etra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam avrovad.as as alt.erações, que com este baixam, :J.Ssinact~as pelo Vice-Almira.ntc Henrique Aristides Guilhern, Ministro de
E:sla<io da Marinha, no Regulamento de Promoções para Oficiai.:> da
.~rmadr., aprovado pelo decreto n. 3.121 de 3 de outubro de "1938.
Art. 2. 0 - Revoga.m-se as disposiçõe-s em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de mar(:o d-e 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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Alterações no Regulamento de PrOmoções para Oficiais da Armada

Fica assim alterado o Regulamento de Promoções para Oficiais
da Armada aprovado pelo decreto n. 2.121, de_ 3 de out.ubro de 1938:
O artigo 22 passa a ter a red·ação:
"Nenhum Capitão Tenente poderá ser nomeado para
comi~sões em terra ou eargos administrativos sem ter_ pr~
enchido o tempo de embarque, serviço técnico ou oficina,
que lhe seja exigido para o acesso.,
Fica suprimido o parágrafo ún_ico do artigo 22.
O nrtigo 23 passa a ter a redação:
"Os Primeiros e Segundos Tenentes do Corpo da Armada
não lerão comissões em terra, embora com o tempo de embarque completo, não podendo os últimos ser comissionados
para embarcar em esquadra estra~geira ou estudar no estrangeiro. Excetua-se o caso de matrícula em curso profissional para ,.o acesso."
A alínea b- do artigo 52 passa a ter a
"habilitação em

redaç~o:

prova técnico-profissional.

Acrescentar ao artigo 53 a seguinte alínea:
c) "habilitação em

cur~c

doe aperfeiçoamento'-.

Rio de Ja-neiro, 25 de março de 1941. -Henrique_ A. Guilhem.

DECRETO N. 7.017-

DE

25

DE MARÇO DE

1941

Revoga o Regulamento para .Especializarão dos Oficiais do Corpo diJ.
Armada e o de Estágio dos Segundos Tenentes e dá outras providbu:ias.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.° Ficam revogados o rteg-ulamento para a Especiali'zação
dos Oficiais do Corpo da Armada e o de Estágio de Segundos Tenentes aprovados pelos decretos númtros 21.2-98, de 16 de abril do
1932, e 2. 778, de 22 de junho de 1938, respectivamente.
Art. 2.0 O Ministro de Estado dos Negócios da Marinha expedirá
oportunamente as Instruções previstas n0 parágrafo 7.o, art.ig·o 3.o
do Regulamento -de Promoções aprovado .pelo decreto n. "3.121, de 3 de
outubro -de 1938, par-a -preenchimento daS cláusulas .cte .acesso referentes
a provas, cursos e estágios-.
Rio de Janeiro, 25 de março de 19H; 120.0 da Independência
e 53.o da República,
GETULIO VARGA·s.

He1wique A

Guilhent.
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DECRETO

N.

7.018-

DE

26

DE MARÇO DE

1941

Aptopa as tabelas numéricas do pessoal- extranumerário mensalista
do Ministério da Aeronáutica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a· artigo 7ll, letra ''a", da Constituição, decreta:
·Art. 1.° Ficam aprovadas para vigorar no corrente exercído; a- parhr de· 1 de abril, as anexas tab-elas numéricas-- do -pessoal
extranumerário mensalista do Ministério da AeronáutiCa.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em ·26 de março de 19H. 120.0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

J. P. Salgado Filho.
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

Mensalistas
Número
Despesa total

de

Mens.

!

Depdrtarnento .de Aeronáutica Civil!

......... k

178

Diret-oria de Aeronáutica Naval .. \

·l

Diretoria de Aeronáutica._. .....
Base de Aviação Naval do Rio de
Janeiro ..................
p_epósüo· de Aviação Naval. .... .
Escola de E$pecialistas de Aero-1
náutica ......... ·'· .......... j
Oficinas Gerais da Aviação Naval!
Ser.v:iço de Saúde da Aviação(
Naval .................... ·I

·j

Diretoria de .Aeronáutica ·Militar

32

I

I

1207 :600$01

2'•

1130:800$0
1144:600$01

86

33

1157:800$01
1802 : 200$01

·3

I

23

I

Diretoria de Aeronáutica Militar. .

I

440:000$0

34:800$01.477:800$0

I

Serviço de Intendência ........ . 1

7
4
6

Escola de Aeronáutica .... ·...... !
Serviço Técnieo de Aeronáutica .. 1
1.0 Regimento de Aviação ....... )
2.° Corpo de Base Aérea ......... .
3.0 Regimento de Aviação ...... .

4
17
73
6
10
3

24:000$0
94:800$0
757:800$0
46:800$01
82:200$0
26:400$0 1.152:600$0

509

070: '•00$0

Depósito Central de Aeronáutica.

~:v~l~r?~~to~. ~é-~i~~'. ~~. -~~~~~~

50:400$01
23:400$0
46:800$0

k
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REPARTIÇÃO

Departa~ento

TABELA

I

Número\

de. Aeronáutica Civil

NUMÉRICA

I

R%.!.

Função

I

j Despesa
1 anual
1
----+~--------------T-----~~------+------1,,

salário

1

1
5
4
2
1
3
3
2
6
9
6
6
5
13
20
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
11
6·
t,

2
1
3
2

3

5
4

'

]Artífice ............... 1
]Desenhista . . .........
]Desenhista . . . . . . • . . . . .
]Desenhista . . ....... :.
]Desenhista . . . . . . . . . . . .
!Engenheiro ............ J
Engenheiro ............ J
~ngenhe~ro ........... . 1 ·
]Engenheiro . . . . . . . . . . . . 1
]Auxiliar de escritório .... j
\Auxiliar de escritório ... ·j
Auxiliar de escritório....
]Auxiliar de escritório ... ·I
]Auxiliar de escritório .... !
]Praticante de escritório .. 1
]Inspetor ............... i
]Inspetor .............. ·I
Inspetor . . ............. ;
Inspetor auxiliar . . . ... i ·
Laboratarista . . . . . . . . .
Mestre
............... I
]Mestre ................ I
jillestre ................ 1
]Mestre . . .............
]Mestre ·. . . . . . . . . . . . . . . .
\Mestre especializado ...
Mestre especializado . . . .
!Motorista ..... ~ ........ !
]Motorista . . : .......... ·\
jl\adwtelegraflsta ....... 1
jl\adiotelegl'afist.a ....... :
JRadiolelegrafista ....... \
rPorten·o ............... 1
[Porteiro ............... r
]Servente .............. j
]Topógrafo ............. i
1
]Topógrafo

·j
·j'

J

·j .
·j·

jTopógr~fo:

::::::::::::!·j

!Topógrafo ............
3 [Topógrafo . . . . . . . . . . . . .
1 \Torórernfo . . ..... ' ....
2 AuXIliar de tráfego . . . .
2 !Aux1har de trafego......
3 !Auxiliar de tráfego.. . . . .
~--1--IPraticante de tráfego ....

·I
·1

!59

1

Salário
mensal

I

I

XII
VIII]
IX]
XJ
XIJ
XVIII I
XIXI
XXI
XXII
VIII
VIII I
IX!
X[
XII
·. VI\
XII
XIII\
XIV
IXI
XII
XIII]
XVI
XVI
XVII
XVI!l
XIX
XXII
IX!
XII
Xliii
XV1
XVII!
TXj
XI
VIJII
!X i
XI

600$01
450$0
500$0]
550$01
600$0
1 :200$0
1 :300$0
1 :1!00$0
1 :500$0
400$0
450$01
500$01
550$01
600$0
350$0
650$01
700SOI
800$0
500$0
600$0
70080 1
900$01
1:000$0
1:100$0
1 :200$0\
1 :300$0
1 :50080]
50080\
60080
700$0\
900$0
1:100$0
500$0
600$0
400$0
500801
550BOI
600SOI
650$01
700$01
800$0
400SOI
1,50$01
600$01
350$01

Xrl

XTII
XIII I
XIVj
VIII
VII! I
XII
VI~
1

I

7:200$0
27:000$0
24 :OOO$ll
13:200$0
7:200$0
1,3 :200$0
1,5:800$0
33:600$0
108:000$0
43 :200~0
32:400$0
36:000$0
33:00080
93:600$0
84:000$0
15:600$0
16:800$0
19 :200$0
6:0/10$0
7:200$0
8 ;1,001>0
·10 :800SO
24:00080
26:400$0
14 · 400$0
15 :ôOOSO
18:000$0
6:00080
14:400$0
92:40080
64 :80••80
52·8011$0
12: OliOSO
7 :2008C
14:400$0
12 :OOOoO
19 ·. SOil'''l
36 :ooo$o
31.;c00$0
25: 2.ooso
9 : oonso
9 :G00$0
10:800$0
21:60080
4 :?OOSO

\t.258:soo~o
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TABELA

I
Número i
1
1
3

3
6
2
1
1
1

NUMÉRICA

Função

SUPLEMENTAR

Re f.

,Salário

de
sn!ário

mensal

xrvl
XVIII

I
IDesenhista
)Desenhista
)Escriturário

...........
...........
.........
.........
~Escriturário
.........
Escriturário
.........
Escriturário
Escriturário
·-· .......
............
Motorista
Porteiro
....... ......

XIII
XIII
XIV1
XV
XVIII
XII
XIII
I

-

19

I Despesa

I

I

I
800$01
1:100$01
650SOI
7001;01
80080
900$01
1 :200$01
650$01
700$0

I

I
REPARTIÇAO -

I

anua!

9:600$0
13:200$0
23:400$0
25:200$]
57:600$0
21:600$0
14:400$0
7:800$0
8:400$0
181:200$0

Diretoria de Aeronáutica Naval
·TABELA NUMÉRICA

I

de
&alário I
I

=rol

12
7
1
4
24

A-uxiliar de escritório ...

I viii

.

VII

I
!Auxiliar de escritório ...

I
I

Número I

I
)Escriturário
4 )Escriturário
2 !Desenhista
1 IDesenhista

I
I
I

mensal

anual

400$01
600$0
500$01
400$0

I
I
I

I

I

Despesa

rxl

NUMER_ICA

Função

Salário

XII

Desenhista . ..........
IMotorista
. ... ... .. . .
I
I
I
TABf.LA

8

I

Ref.
Função

I
I
I

..........
........I

..........

.. ... ... ..I

I

II

57:600$0
50:7iõ0$0
6:000$0
19:200$0
133:200$0

SUPLEMENTAR

Ref.
de
~alário

I
I . Salário

II

I
XIII I
XIV I
XIII I
XVI
I

I

mensal

I
I Despesa
I
!
anual
I

700$01
800$0
70080
900$0

8:400$0
38:400M
16:800$0
10:800$0
H :400$(;
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DIRETORIA DE AERONÁUTICA
REPARTIÇÃO

Base de Aviação Naval do Rio de Janeiro
TABELA NUMÉRICA

I
!

I

Número I

Re f.
de

Função

I

I

I
5
4

3
2
1

,,

1
4
24

!Artífice

I

I
&alário I
I
I
I
I

... .... ... ....I

. . . . . . . . . . . . . .I
Artífice
. . . . . . . . . . . . . .I
..............
IArtifice
.. ... ... . . . . ..
Artífice
)Auxiliar de escritório ...
...............
!Mestre
)Motorista
.............
~Artífice

I

I

VIII
Vlllj
lXI
XI
X!!

V!II
Xllll
VIII

I

I

Salário

Despesa

mensal

anual

400$0
450$0
500$0
550$01
600$0
400$01
700$01
400$01

I
I

I
REPARTIÇÃO -

8 ;1100$0

19:200$0

II 130 :800$1)

I

!

24:000$0
21:600$0
18:000$0
13:200$0
7:200$0
19:200$0

I

Depósito de Aviação Naval

TABELA NUMÉRICA

I

Número!

2

I
Função

Ref.

\l

Salário

de
salário

!

mensal

I

I
I!Auxiliar

I

n\XI

'~

de escritório ... \
)Auxiliar de eseritório .. ·I
!Condutor motorista ... .
IMarinhe.iro . . ......... .
!Motorista . . .......... .

VIII
VI
VIl! i

2

\Patrão

VIII I

5

2
2

-17-i

.............. .

I

I

\

Despe~a

anual·

I
I

500$01
550$01
400$0
300$0
450801
450801

I
I

12:000$0
33:000$0
9:600$0
7:200$0
21:600$0
10:800$0
94:200$0
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REPARTIÇÃO -

Depósito de Aviação Naval

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I

I
Número I
--- i

G

..........I

I

IEscrilurário

I

I
I

de
soJário

Funç.ão

!

G

I

Re f.

xm\

_I_

I

REP ARTIÇAO -

Salário

Despesa

mensal

anua'

700$0

50:400$0
50:1100$0

I

Escola de Especialistas de Aeronáutica
TABELA NUMÉRICA

i
l

Númcro 1

I
L Ref.

I salál'iO
de

Função

I

I

:

I

Salário

Despesa

[

mensal

anual

1

i
i

I

j~~ci~i~i~i~

,Desenhista

::::::::::::I
. . . . . . . . . . . ...

G /Foguista marítimo .....

4
8
8
4

I

I

I

,l\Iaquinista marítimo . . .
!Marinheiro . . ...........
!Motorista . . . . . . . . . . . . .
!Patrão . .. . . . . . . . . . . . . . .1

I

-33-1
REPARTIÇÃO

viii\
lvXI
IXI
V

VIII
XII

I

I

4:800$0
5:400$0
6:000$0
21 :600$0
24:000$0
28:800$1)
38:400$0
28:800$0

400$01
450$0

50080
300801
500801
30080
400801
600$0

-I

157:800$1i

Oficinas Gerais de Aviação Naval
TABELA NUMÉRICA

I

Número i

i

Função

salário

I

i

5
5
4

IA!'mazenista auxiliar
IArmazen~sta auxiliar
1Arm2zentsta auxiliar
]Arquivista
............
]Auxiliar de escritório ....
!Auxiliar de escritório ...
jAuxiliar de escritório ..

4

\Praticante de escritório ..

28

Mestre ................

!,

"

2
j

2

59

!Motorista

I

I

Rei'.
de

.............

II

I

vnl

Salário

De ..,pesa

mensal

anual

IXI

400sol
450801
500$01
500801

XII
VI
XV\
IXl

55080\
600$01
350$0\
900$01
500$0\

VIII!

IX i

I~~

1
I

500BO

I
I

19:200$0
21:600$0
12:000SO
6:000$0
30 :0008'1
. 33 :OOOBfl
28:800$0
16:800$0
302:40080
12 :000$')
481:800~0
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número

I

Função

i
5
5
1
5
3

5
1
2

I

!Desenhista
........... t
!Desenhista
..........
IDesenhista . . ..........
]Engenheiro . . ......... . 1
!Escritur'ido . . ........
!Escriturário . . . . ...... .
]Escriturá.r-_,_._1 . . ......... J
]Me-stre especiallr·Jdo .... j

·I

·I

271

Re f.

Salário

Despesa

de
salário

mensal

anual

xml
XVI
XVIII.

xm\
xrv:

XVT\
XV!lli

II

REPARTIÇÃO -

I
700$01
900$01
1:20010"
1 :600$01
700$01

42:000$0
5-'1: 000$0

14:10010
!!6 :000$0
25:200$0
48:000$0
12:000$0
28:800$0

80G~Oi

1 :00.!$01
1:200$01

1------,1 32.0: 400$0

I

Serviço de Saude da Aviação Naval
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

I
I

II
I

I

REPARTIÇÃO

I
I

Salário

I

mensal

!

I
I
XVI

I

XVIII
I
I
I

1 ]Biologista auxiliar .....
1 \Operador de Radio X.... \
1 Tecnologista . . . . . . . . . . . '
---1
3 I

I

Re f.
de
salário

XVI

I

Despesa
anual

I
I

10:800$0
10:800$0
13:200$0

900801
900$01
1:100$0

I

34:800$0

I

Diretoria de Aeronáutica Militar
TABELA NUMÉRICA

Número

!conservador aux1·~·mr ...
)Auxiliar de escritório .. .
-·-··~:.._~Auxiliar de escritório .. . 1

I

1
1

5

Salário

Despesa

mensal

anual

Função

I

I

!XI
!XI
Xi

I

500801
6:000$0
500$0!
6:000$0
600$Qj . 21 :600$0

1----sa: 6Õ0$0
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TABELA

I

NUMÉRICA

SUPLEMENTAR

I

Re f.

Número!

de
I
salário I

Funoão

I

Salário

Despesa

mensal

anual

I

I

I

I

2 Desenhista
---2

REPARTIÇÃO -

I

I

. - . . . . I

XIII\

700$01

I

I

I

I

I

16:800$0
16:800$0

DCpósito Central de .Aeronáutica
TABELA NUMÉRICA

Número

--

i

I

Ref.

de
salário

Função

I
1
2
1

I

I

·j

!Artífice . .. ...........
!Auxiliar de escritt?rio .. .
Auxiliar de es0•_•_itorio .. ·\

------1
4

DesrJesa

II

mensal

anual
I

I

'
IXI'

XI

II
REPARTIÇÃO -

Salário

VIII I

'

II

I

I

500$01
450$01
550$0

6:000$0
10:800$0
6:500$0

II

I

I

23:;00$0

S-erviço de Intendência

TABELA NUMÊniGA

I
I

Número!

Ref.
de
salário

Função

I

I

I
1
1

2
1
1

rw ... I
liMerccologista
Aux1'I'1ar escr1
. . ........

Salário

''f

mensal

1

I
I
I

!

VII[

400$0(

J

XXII

Merceologista auxiliar .. i
!Motorista . . ............ .
!Servente . ·............. .

VII i

1: 500~01
650$0
400$01
300$0!

de

'tó .

--6!

i

I

I

anual

XIII

VI

1

I

4:800$0
18.:000$0
15:600~0

4:800$0
3:600$0

~--4-6:-8-0c-.l$-0

A~OS

REPARTIÇÃO

5H

DO PODER EXECUTIVO

Departamento Médico de Aeronáutica
TABELA NUMÉRICA

R e f.
Salário
Função
de
Número I
I snlário I mensal
I
4 jLaboratoristo
.........I
IXJ
500$0[
I
I
4 I
I
REPARTIÇÃO - Escola de Aeronáutica
I

I

I

I

Despesa
anuai
24:000$0

24:000$0

TABI.i:LA NUMÉHIGA

I
· Ref.
I Salário 1 Despesa
"Númerot
Função
de
1
I
salário
mensal !
anual
3 !Artífice ........... ·-.-..-.-c:-'-=--'-rxi'I-=~50"'0"'$'"0:i-J-·718~:o"'o"'o=su
1 Auxiliar de escritório ... J
VIII
'•00$01
4 :800$•!
8 !Auxiliar de escritório .. ·I
VII!
450$0
43:200$0
1 jPraticante de escritório .. ;
VI
350$0
4:200~0
3 Inspetor auxiliar ...... ·1
VIII I
450$01
16:200$0
1 Mestre . . . . . . . . . . . . . . ...
XIII!
700$0j
8:400$0
__1_7_1
~--94-,8-o-o~-ü

I

I

I

REPARTIÇÃO -

I

Serviço Técnico de Aeronáutica
.TABELA NUMÉRICA

I

Númeról

Função

Salário

Despesa

i

I

I

757:800$0

de escritório . .. i
/Inspetor . . ............ i

·1

i

/

XIII
XVIII
XVIII
XIIIJ
XIV I
XV
XVII
XII
XXI
XXII
XIV
XVII

IAuxiliar

Inspetor espeeializado .. ·I
/Inspetol' especializado ..
Irispetor especializado .. .
!Laboratarista
......... i
1 ILaboratarista
......... i
1 IMerceologi. sta .......... 1
1 Merceologtsta ......... ·1
4 Mestre . . .............. ,
12 !Mestre
............... j
3 jMestre ................ 1
3 IMestre . . ..............
1 1Motor1sta . _............ ·1
1 Tecnologista . . ........ .
2 !Tecnologista . . ......... l
2 !Tecnologista ·auxiliar ... i
11 ITecnologista auxiliar ... 1

73

I

ele

mensal
anual
5 5os-o"'1,__-::2:;;6.:::.:4:::o~os=,o
600$0
43:200$0
800$01
9 : 600~U
900$01
10:800$0
650$0
7:800$0
700$0
16 :80ú~ll
800$0
19:200$0
600$0
7 :200$0
600$0
21: 600SO
1 :000$01
12 :OOQSn
1 :200$0
43:200$0
1:300$01
62:400$0
13 :200~11
550$0
700$01
8;400$0
1:10080
13:200$0
1:200$0
14:400$0
700$0
33:600$0
800$0 115:200$0
900$0,
32:40080
1 :000$01
36 :ooos•;
600$0
7:20080
1:400$01
16:800$0
1:500$01
36:000$0
19 :200$0
800$0
1: ooo. $O_j_1_3_2_:_oo_o_B_·,]

'I

1
3
4
2

Ref.
salário

- - 4 - Artífice . .. ............ •
6 Artífice ............ .. 1
1 Classifieador . . ....... ·I
i
Classifreador . .........
1 Conservador
......... .
2 IConservador
.......... i
2 Co.nservador . . ...... ~ . ·I

1
3

í

X

XI
XLV

XV

XII

I

XIII
XIV
XI
XII
XVII
XVIII
XIX
X

G12
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REPARTIÇÃO -

i.' Regimento de Aviação

TABELA NUMÉRICA

I

Função

Número!

II

I

I

............ ··i
/Artífice
Mestre . . • • . . . . . • . . . • • • I

3
3

-6-1

I

Ref.
de
salário

Salário

Despesa

1

mensal

anú.al

I

Ixl

XIV[

500$01
800$01

II

I
REPARTIÇÃO -

1

I

18:000$0
28:800$0
46:800$0

2.° Corpo de Base Aérea

TABELA NUMÉRICA

I

I
:Número I
I

I
\Artífice
[Artífice
[Mestre

3
1
6

I

10

I
I
............. ·iI

Funç.úo

.::::::::::::::I

R ef.
I
de
salário

II

rx\X
XIV

REPARTIÇÃO -

mensai

I

II

500$01
550$0[
800$0

I

I

I

I

Salário

Despe~a

anual

18:000$0
6:600$1)
57:600$0
82:200$0

I

'

3. Regimento de Aviação
0

TABELA NUMÉRICA

I

I
Número

I

Função

II
I

1
1
1
3

r
· [Artífice

..............I

[Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . i
[Mestre . ............... I

Ref.
de
salário,

I

rxj
XIV
XVI

I
I

I

Salário

I Despesa

mensal

I
I

500801
800$0
900$0[

I

I1

anual

6:000$0
9:600$0
10:800$0
26:400$0
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DECRETO N. 7.019- DE 26 DE MARÇO DE 1941
Declara extinto cargo e:r:ceden_te
O Presidenw da República, US'ando da atribuição que lhe confere o artigo 74., letra a, da Con.stituicão,
Resolve declarar extinto um (1) cargo excedente da classe F,
da carreira de Condutor de Trem, do Quadro li do Ministério da
Viacão e Obras Públicas, vago em virtude do faleciment'O de José
Rodrigues da Silva, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orcamento, para o preenchimento de cargos
vagos na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à
lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1941, 1200 da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.020 -DE 26 DE MARÇ"O DE 1941
Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere o artigo 74., letra a, da Con.stituicão,
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, os seguintes
cargos excedentes do Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras
Públicas: um ( 1) da classe G, da carreira de Agente de estrada de
ferro, em virtude do falecimento de Pedro Pinto de Oliveira; seis
(6) da classe B, da me.sma carreira em vista da promoção de Castor
Serra Pinheiro, Clovis Dias Pereira, José Silveira, Jur:Undir Lopes
Garrido, Moisés Leme da Silva Júnior e Oscar Belinatti; um ( 1) da
classe G da carreira de Condutor de Trem, em consequência da aposentadoria de Antenor Rodrigues da Silva; quatro (4), da classe D,
da citada carre-ira, pela promoção de Manuel Alves Pereira Filho,
José CoiTeia dos Santos, Lutáci'O Gomes Guimarães e Otaviano Charles; três ,(3) da classe C, da carreira de Escriturário, em virtude da
promoção de Benedito· de Oliveira Bueno, Amadeu Monteiro e José
Gonç.·alves de Oliveira, e um (1) da classe C, da carreira de. Servente
em vista da tranSferência de Venceslencio Antunes do Vale, aprov-eitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo
orçamento, para preenchimento de c:argos vagos nas respectivas
carreiras, confurmE' dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei número 1.7!1, de 27 de outubro de 1939.
Rio de Janeiro, 26· de marco de 1941, 12{).o da Indepe_ndência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Gol. de Leis -
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DECRETO N. 7. 021 -

D~

2&

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Armando Fornari a pesquisar água
mineral no município de Amparo do. Estado de São Paulo.
Não foi
pagamento.

-publ~cado

ainda no

DECRETO N. 7. 022 -

"Diário Oficial_" por falta de

DE

26

DE MARÇO DE

1941

Concessão para l;egalização dos serviços de d.istribuição de energia
elétrica feitos pela Pre{eitura M'f.'nicipal de Juquer!, E.stado de
São ·Paulo,

Não foi ·publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de
pagamento.
DECRETO N. 7. 023 -

DE

27

1941

DE MARÇO DE

E:r:tingue oito c'ai'gos da classe G da cm·reira de Engenheiro do

Qua~

dro único do Ministério da Agricultura

O Presidente da República resolve declarar extintos, por se
achafem· vagos, oito (8") cargos da classe G da carreira de Enge~
nheiro do Quadro único do Ministério da Agricultura, em virtudp
da exoneração de Quintino Fracalanza, Octacilio Mariano, José Aluizio Gomes -Maia, Evandro Vianna de Araujo, Enjolras Peltier dos
Santos Cajueiro, Alvaro Tavares Ferreira, Augusto Schuneman~
N~to e Edwaldo Motta de Almeida, aproveitando-se o saldo apurado,
dentro· da verba global do respectivo orçamento, para preenchimento
de cargos vagos na carreira de Engenheiro, conforme dispõem as
tabelas anexas ao decreto-lei n. 3.072, de 2! de fevereiro de 1941.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1941, 12o.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.024- PE 27

DE MARÇO DE

1941

Extingue· um cargo da classe K da carreira de Engenhe·iro de Minas,
do Quadro único do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, resolve declarar extinto, por se aehar
vago, em virtude da exoneração de Octavio Barbosa, um (1) cargo
excedente da classe K da carreira de Engenheiro de Minas, do Quadro
único po Ministério da Agricultura, aprove;itando-se o saldo apurado,
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dentro da verba global do respectivo orçament.o, para preenchimento
de cargos vagos na carreira de Engenheiro de Minas, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 3. 072, de 21 de fevereiro
de 1941.
Rio de Janeiro, em 27 de março de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

FernandO Costa.

DECRETO N. 7. ü25 -

DE

27

DE MARÇO DE

19H

Cria um consulado de carreira em Milão e 4d outras providB'ncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~
o art. 24 do decreto-lei n. 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica criado um Consulado de carreira em Milão, Itália.
Art. 2.0 As dotações orçamentárias pára atender às despesas de
·aluguel da Chancelaria e material de expediente do Consulado· elil'
Nápoles, atualmente fechado, serão aplicadas nos serviços consulares
em Milão.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em ~ontrário.
Rio de Janeiro, em 27 de março de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS ••

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 7.026-

DE

28

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Epaminondas Marra 4 comprar pedras
preciosas.
Não foi publicado ainda no
pagamento.

DECRETO N. 7. 027 -

DE

"Diário Oficial" por falta dé

28

DE MARÇO DE

1941

Revoga o decreto n. 972, de 15 de julho de 1936.

Não foi publicado ainda no
pagamento.

"DiáTio Oficial" por falta de

i>10
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DECRETO N. 7c028- DE 2RDE

MARÇO

oli 1941

A.pTova nova tabela numérica para o p.essoal extranumerário mensalistlu. do Colégio Militar do Rio de Janeiro
Q_ Pre-sidente da Re-pública, usando da atribuição qu-e lhe confere
o arti-go 7 4, letra a, da Constituição~ decreta:

Art. 1.0 Fica aprov.a.da, par·a vigorar de 1 de março a 31 de dezembro do corrente ano, a anexa tabela numérica do pessoal extranumerário-m·ensalista do Colégio Militar do Rio de Jra.neiro do Ministér-io da Gu.erra €ffi substituição à que acomr~a.nha o decr·eto número 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 A despesa, na importância de 148:200$0 (cento e quarenta e oito contos e duzentos mil réis). será atendida à conta da
Verba 1 .- P-essoal, Cons-ignação II - Pessoal Extranumerádo, sendo
13:200$0 (treze contos e duzentos mil réis) da Subconsignação 05 e
135:000$0 (cento e trmta e cinco contos de réis), da Subconsignação
08. ·dó vigente orçamento do Ministério da Guerra.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário .
.Rio de J-aneiro, 28 de marco de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
cta República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DEGRETO N. 7.029 -

DE

28

DE MARÇO DE

1941

Autoriza a Compl1(nhia de Carrís, Luz e Força dry Rio de Janeiro, Limitada, a ampliar suas instalações de transmissão no Estado do
Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 2.059, de 5 de marco de 1940, decreta:
Art. 1.0 A Companhia de Carris, Luz e Força do Rio do Janeiro,
Limitada fica autorizada a construir 2 (duas) linhas de transmissão
no E~tado do Rio de Janeiro: uma, sob a tensão de 25.000 volts, entre
o distrito de Floriano, município de Barra Mansa, e a nova Escola Militar, no distrito de Campos Elíseos, município de Reze11de, para fornecimento de energia elétrica à mesma Escola; e outra, sob a tensão
de 88. 000 volts, entre a usina hidroelétrica de Fontes (Ribeirão das
Lages), no município de Piraí, e a cidade de Barra Mansa, sede do
mlnicípio de igual nome.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada obriga-se a:
I - Registá-la na Divisão de Aguas do Departamento Nacional
da PrOdução Mineral, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
sua publicação;
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II - Apresentar à mesma Divisão de Aguas os estudos, projetos
e orçamentos respectivos, assim como a iniciar e concluir as obras
nos prazos que, forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1941; 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETLTLIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 030 -

DE

31

DE MARÇO DR

19H

Aprova as modificações que a Con{er~ncia Internacional de Radiocornunicações, reunida no Cairo em abril de 1938, introduziu no
cm·po dos Regulamentos de Radiocomunicaçõe3 (Regulamento Geral
e Regulamento Adicional) anexos à Convenção Internacional de
Telecomunicações.

O Presidente da República. usando da atribUição que lhe con ..
fere o art.. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas, considerando-se em vigor desde
1 de janeiro de 1939, as mOdificações que a Conferência Internacional
de Hadioc.omunicações, remlida no Cairo em abril de 1938, introduziu
no corpo dos Regulamentos de Radiocomunicações (Regulamento
Geral e Regulamento Adicional) anexos à Convenção Internacional
de Telecomunicações concluída em Madrid em 1932 e ratificada pelo
decreto legislativo n. 108, de 17 de setembro de 1937.
Rio de Janeiro, 31 de marGo de 1941. 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 7. 03.1 -

DE

31

DE MARÇO DE

1941

Aprova as modificações que a confer~ncia Telegráfica Internacional
'i'ettftida no Cai1·o em abril de 1938, introduziu no corpo do Regulamento Telegráfico anexo à Convenção Internacional de Telecomunicações.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.. 7 4, letra ú, da Constituição, decreta:
Ar ligo único. Ficam aprovadas, considerando-se em vigor desde
1 de janeiro de 1939, as modificacões que a Conferência Telegráfica
Internacional reunida no Cairo em abril de 1938, introduziu no corpo
do Regulamento Telegráfico anexo à Convencão Internacional de
Telecomunicações, concluida em Madrid em 1932 e ratificada pelo
decret.o legislatiyo n. 108, de 17 de setembro de 1937.
Rio de Janeiro, 26- de março de 1941, 120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.

APENSO
Figuram neste apenso:
Os decretos que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publiccidos depois do segundo dia .utll do primeiro
trimestre de 1941 ..

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1941
DECRETO N. 4.1341 -

DE

6

DE SETEMBRO DE

1939

Oulorga à Prefeitura Municipal de José Bonifácio no Estado do Ri~
Grande do Sul, autorização para estudos de que trata o artigo 9
do decreto-lei n. 852, de 11 de novembr<> de '19:38.
O Presidente_ da República dos Estados Unidos do Brasil, usando
das atribuições que lhe conferem a letra "a" do artigo 74 da Constituição Federal, o decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código
da A'•guas) e o dooreto-lai n. 852 de 11 1de novembro de 1938, de-

creta:

Art. 1.0 Afim de proceder aos estudos indispensaveis à realização do projeto de aproveitamento da -energia hidráuliea do Rio Forquilha, no Município de José Bonifácio, Estado do Rio Grande do Sul,
é outorgada à Prefeitura Municipal de José Bonifácio, a autorização
para estudos de que trata o artigo 9 do decreto-lei n. 852, de 11 de
novembro de 1938.
Pa-rágrafo único - O projeto completo deverá ser apresentado
dentro do prazo de um (1) ano, contado da data da publicação do pre-

sente decreto.
Art.. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1939, 118.0 da Independência e
51.o da República.
GETULIO VARGAS.

-

DECRETO N. 5.16/i -

Fernando Costa.
DE

23

DE JANEIRO DE

1940

Concede inspeção permanente ao Gindsio Municipal de Ouro Preto,
Minas Gerais

O Presidente da Hepública resolve, nos termos do art. 55 do decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932, conceder inspeção permanente
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ao Ginásio Municipal de Ouro Preto, com sede na cidade de Ouro
PreLo, Estado de Minas· Gerais.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1940, 119.0 da Independência e
52. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo. Capanerna.
DECRETO N. 5.641

-DE

17

DE MAIO DE

1940

Concede autorização para funcionar ao Banco Comercial de Pernambuco (Sociedade Cooperativa de ResponSabilidade Limitada), com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
O Presidente da República:
Resolve, de acordo com a alínea "b 1', do -artigo 12, do decreto
número 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorado pelo decretolei número 581, de- 1 de agosto de 1938, conceder ao Banco Comercial de Pernambuco (Sociedade de Cooperativa de Responsabilidade
Limitada), autorização para funcionar na cidade de Recife, após registo no Serviço de Economia Rural, do. Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 072 -

13

DE

DE AGOSTO DE

1940

Concedo reconhecimento' ao curso de odon.tologia da Faculdade de·.
Odontologia do Pará
O Presidente da República:

Resolve, nos termos dos artigos 17 e 23, do decreto-lei n. 4:?.1;
de 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento ao curso de odontologia, da Faculdade de Odontologia do Pará, mantida pelo Governo do Estado.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gttstavo Capanema.
DECRETO N. 6. 236 -

DE

5

DE SETEMBRO DE

1940

Autoriza o cidadão port-uguês Manoel Alberto de Sousa a comptm•
pedras Preciosas
O Presidente da ~epública, usando da atribuição .que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e tençlo em vista o decreto-lei n. 46õ,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. 1Fica autorizado o -cidadão português Manoel Al,Per:to de Sousa, estabelecido na capital do Estado. do Pará, a,_ com-
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prar pedras preciosas nos termors do decreto..:. lei n. 46t6, de 4 de junho
de 1938, :constituindo titulo desta .autorização uma via autêntica do
presente decreto.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6. 531,

DE 2(); DE NOVEMBRO DE 1940

Concede à "Empresa Santa Clata Limitada" autorização para funcionar como empresa de mineração

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-,
fere ·O art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-Lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o É concedida à "Empresa Santa Clara Limitada", sociFJdade por quotas de responsabilidade limitada. com sede na cidadt:3 de
Recife, Estado de Pernambuco, autorização para funcionar como empresa de mineração de acordo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.::. jo
decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leh;
e regulamentos em vigor oa que vierem a vigorar sobre o objeto da
referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as dispoSições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GRTULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 538 -

DE

21

DE NOVEMBRO DE

1940

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Pinheiro da Costa a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição qtie lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei nú-·
mero 465, de 4 de junho de 1938, decreta:
·
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Pinheiro da Costa, residente em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras preciosas nos termos do Decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1940, 119. 0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. àe Souza Costa
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DECRETO N. 6.542-

DE

23

DE NOVEMBRO DE

194D

Aprova proJeto e m•çamento para o aumento do armazem da "Estação
de Getulânrli'a", Km. 84 + 508, da linha de Angra dos Reis a Monte
Carmelo, da Rede Mineü·a de Viação.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fic~m aprovados o projeto e orçamento que com
e.sLe baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas. referentes ao aumento do
armazem da Estação de Getulândia - Km.' 84 + '508 - Linh.1 de
Angra dos Reis ·a Monte Carmelo da Rede Mineira de Viacão.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas,
até o máximo do orçamento ora ·aprovado, na importância total de
23:054$1 (vinte e três contos cinquenta e quatro mil H cem réis),
depois de apuradas em regular tomada de contas; serão levadas à
conta do' "Fundo de :Melhoramentos" da Rede, nos termo::: do contrato
em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1940, 119.0 da Independência
o. 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 543 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1940

Aprova o projeto e orçamento, referentes ao alargamento dos encontros e vigas de concreto armado, do pontilhão de 5m,OO de vão,
Km. 195 + 006, da linha de Soledade a Sapucai, da Rede Mineira
de- Viação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e ·orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para o alargamento
dos encontros e vigas de concreto armado, do pontilhão de 5m,OO
de vão, no km. 195 + 0·06- Linha de Soledade a Sapucaí ~Bitola
de 1m,OO - da Rede j\f~neira de Viação.
Parágrafo único. As de:::pesas que forem realmente efetuadas,
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
11 :.294~5 ··(onze contos duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, Serão levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termo.s
do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52 • da República.
GE'ruLio VARGAS.

João de Mendonça L-ima.
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DECRETO N. 6. 545 -

DE

23- DE NOVEMBR(J DE 194Ó

Aprová projeto e orçamento, para a construção de um prédio destinado ao serviço de Radiotelegrafia, no km. 900+672, da linha de
Garças a Belu Horizonte, da Rede Mineira de Viação.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único .. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da 1:Secretar1a
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de um pré-:
dia destinado ao serviço de Radiotelegrafia, no pátio do Escritório
Central, em Belo Horizonte, km. 900+672 - Linha de Garças a Belo
Horizonte - Bitola de 1m,OO, da Rede Mineira de Viação.
Parágrafo único. As -despesas que forem realmente efetuada!'!,
até o máximo-. do orÇamento ora aprovado, na importânéia total de
12 :826$·6 (doze contos oitocentos e vinte e seis mil e seiscent(}s. réis),
depois de apuradaS em regular tomada de contas, serão levadas à
conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contrato
~m vigor.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1940, 119.0 da Independência e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 546 -

DE

23

DE NOVEMBRO D'E

1940

Aprova projeto e orçamento, para construção de um pontilhão no
km. 263+952, da linha de Soledade a Sapucai, da Rede Mineira
de Viação.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo diret(}r de Contabilidade da Secretária
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de um ·pontilhã(} de oito metros de vã(} livre, no km. 263+952 -Linha de Soledade a Sapucaí - Bilota de 1m,OO, da Rede Mineira de Viação.
Parágrafo ·único. As despesas que forem realmente efetuadas,
até o máximo .do orçamento ·ora aprovado, na importância total de
28:1128$9 (vinte e oito contos quatrocentos e vinte e oito mil e novecentos réis), depois de apuradas em regular ·tomada de contas,
serão·Ievadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.o da República.
GETULIO- V ARriAS •

João de Mendonça Lima.

8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6. 547 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1940

Aprova projeto e orçamento, para a CD'fi:.Strução de uma ponte de
dez metros de vão, no km. 212+744, da ljnha de Soledade a

Bar1•a do Pirai, da Rede Mineira de Viação.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a da· Constituição, decr_eta:
1
',

Artigo único.· Ficam aprovados o projeto e orÇamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de uma
ponte de dez metros de vão, no km. 212+744 -Linha de Soledade
a Barra do Pira! - Bitola de 1m,OO da Rede Mineira. de Viação.
Parágrafo único, As despesas que forem realmente efetuadas,
até o máxim..o do orçam~ntQ ora aprovado, na importância total de
53 ;200$6 (cinquent\1 e três contos duzentos mil e seiscentos réis),
depois de apuradas ~m regular tomada _de contas, ~Serão levadas à
conta do "Fundo de Melhoramentosn da Rede, nos termos do con-

trato em vigor.

·

Rio de Janeiro, 23 de
e 52.o da República.

nov~mbro

de 1940, 119.0 da

Ind~pendência

GETULIO .VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 553 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova projeto e orçamento, para a construção de "um muro de ar...
rimo", no Km. 22+380, do ramal de Delfim Mor.eira; da Rede· Mi-

neira de Viação.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o ál>t. 7 4, letra a, da· Constituição, decreta:
·
Artigo único. Ficam aprovados o proj-eto .e orçamen!to que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a Gonstrução de "um muro
de arrimo", no Km. 22+380, do ramal de Delfim Moreira, da Rede
Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas, até
o máximo do orçamento ora "aprovado, na importância total de réis
19:282$0 (dezenove contos duzentos e ·oitenta e dois mil réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta
do "Fundo de Melhoramentos" da R-ede, nos termos do contrato em
vigor.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro .de 1940, 119. 0 da Independência e
52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6.555-DE 3 DE DEZEMBRO üE 1940

Concede à Companhia Mineração do Marzagão Ltda, autm·ização para
funcionar como empresa de mineração
O Pre.sidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-1e:i nú-.
mer(} 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Companhia Mineraçã(} d(} Marzagã(} Ltda.,
com sede no Estado de Minas Gerais, autorizaç.ão para funcionar como
empresa de mineraç.ão, de acordo -com o -que .dispõe o art. ü.O, § 1.0
d(} decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
ficando a mesma ..sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigOr ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as- disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS

Ferrwndo Costa

DECRETO N. 6. 563 -

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1940

Autoriza a Companhia Bras.Ueira de Carbureto de Cálcio, com sede
na Capital Federal, a ampliar e modifiCar suas instalações hidroelétricas nos termos do art. 2.0 do decreto-lei n, 2.059, de õ de
março de 1940.
O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere ·o artigo 74, letra "a", da Constitliiç.ão, e nos termos do decretolei n. 2.059, de 5· de março de 1940;
Considerando que as medidas foram requeridas pela ComPanhia
Brasileira de Carbureto de Cálcio, e o Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica julga que é conveniente deferí-las, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Carbureto
de Cálcio, com sede na Capital Federal:.
I - a estabelecer uma linha de transmissão de energia elétrica,
em. substituiç.ão da existente, entre a sua usina hidroelétrica de
Guari, instalada no rio Pinho, distrito de São João da Serra, e ~
fábrica de Carbureto de Cálcio, situada na r.idade de Santos Dumont,
amba_s no municipio des~e nome, Estado de Minas Gerais.
li -·a construir, a montante da tomada· dágua do canal da
usina hidroelétrica de Guari, mencionada no inciso anterior, com o
objetivo de regularizar a.s descargas do rio Pinho, uma barragem
de alvenaria, tipo gravidade, com a altura aproximada de vinte (20)
metros, conforme o requerido, ou a que resultar necessária dos es..:
tudos definitivos. ·
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Art. z.o As obras serão iniciadas ·dentro dos prazos que forem
fixados pelo Ministro da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos, projetos e orçamentos.
Art. a.o O ·presente decreto deverá, afim de produzir o-s necessários efeitos, ser registado na Divisão de Aguas do Departamento
Nacional da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias a contar
da data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6 .'575 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova os projetos e orçamentos para a execução de diversas obras,
no quatríênio de 1938-41, à conta da taxa adicional de 10• o/o, na
Estraf},a de Ferro Sorocabana
O Presidente da República, usando da atribui~ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único ..Ficam ap.rovadós os projetos e orçamentos que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de -contabilidade da Secretaria de
Estado dá Viação e Obr-as Públicas, para a execução no quatriênio
1938-1941, das obras projetadas para as linhas de concessão federal
da EstJada de F'erro Sorocabana abaixo enumeradas:
a) Sub-estação rede de distribuição e faróis em Assís,
Hamal de Tibagi. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
2()6: 632$894
b) Aumento de desvios em Ezequiel Hamos, Ramal de
Tibagi . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
42:938$723
c) Aumento de desvio para o Arma.zem em Martinó,polis, Ramal de Tibagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2: 420$05()
d) Instalação elétrica no p:iteo e na casa para três
famílias da turma, 3, em João Ramalho, Ramal
de Tibagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3:819$851
e) Instalação elétrica no páteo de Paraguassú, Ramal
de T.ibagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6:104$014
f) Instalação da bomba eletro-automática, iluminação
da páteo, instalação elétri-ca no armazem e na
casa do guarda-.fios, err, Manduri, Ramal de Tibagi
38:433$859
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas, até
o má."'{in!o dos oT.çamentos ora .a•p.rovados, na importância total de réis
300:-349$391 (trezentos contos trezentos e quarenta ·e nove mil trezentos
e noventa e um réis)-, _e reconhecidas pela forma determinada no
art. 8.0, da.s Instruções aprovadas pela portaria n. 839, de 7 âe dezembro de 1933, serão levadas à conta do ·produto da arrecadação da taxa
adicional de 10 o/o, sobre as tarifas em vigor nas linhas de concessão
federal da referida Estrada.
Rio ele Janeiro, 9 de dezerr.bro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.o da República.
GET,ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

H
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DEORET0 N. 6. 589 -

I>~

H

DE DEZEMBRO DE

1940

Pro-rroga por cento ~ oitenta (180) dias o prazo a que se refere o
n. 1 do arv. 2.0 do decreto n. 5.507, de 10 dle abril de 1940.
O Presidente da· República, uaando da atribuição que lhe conferem -a letra a do art. 7 4 da· Constituição, o -art. 9.0 ·do decreto-].e.i
n. 852, de 11 de novembro de 1938, e tendo em vista o que requereu a
"S. A. Elétrica Rio Claro", decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por cento e oitenta (180) dias. o prazo
a que se refere o n. 1 do art. 2.0 do decreto n. 5.507, de 10 de abril
de 1940.
Art. 2.o. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1940, 119.0 da Inde!l'er.dência e
52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 590 -

DE

11

DE

DEZEMBRO DE

194()

Prorroga o prazo do art. 4.0 do decreto n. ·5. 701, de 23 de maio do
ano corrente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a" da Constituição, e tendo em vista o que requereu o Governo do município de Tombos, do Estado de Minas
Gerais, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado, por tres (3) meses, o prazo a que se
refere o art. 4.0 do decreto n. ·5. 701, de 23 de maio do ano corrente
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.
DECRETO N. 6. 598 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova projetos e orçamentos de obras e melhoramentos na Rede Mineira de Viação e dd outras providéncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria da
Estado da Viação e Obras Públicas, na importância de 312:287$807
Gol. de Leis - Vol. II
34
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(trezentos e doze contos duzentos e oitenta e sete mil e oitocentos

e sete réis), relativos às obras e melhoramentos executados na Linha de "Cruzeiro a Tuiutí", ramais de "Campanha e de Lavras",
Linha de "Soledade a Sapucaí", ramais de "Delfim Moreira a Parais·ópolis", Linha de Solendade a Barra do Piraí", e ramal de "Passa
Três", da Rede Mineira de Viação, no .t.JBríodo de 1928 a 1938, relacionados nos Quadros li, IV e VI do Relatório da Comissão Especial
incumbida do exame das obi'as e melhoramentos realizados na citada- Rede; levadas as respectivas despesas à conta de "Fundo de Melhoramentos" daquela ferrovia.
Ar't. 2.0 São classificadas na conta "Fundo de Melhoramentos"
as despesas com as seguinte~ obras, já aprovadas e escrituradas como
"Capital" e "Custeio", constantes dos Quadros abaixo:
Quadro I:
Linha de H Cruzeiro a Tuiutí" ....... .
240:775$460
Ramal de "Campanha" .............. .
8:561$651
Ramal de "Lavras" ................. .
43:934$001
293 :27'1$115
Quadro III:
Linha de "Soledade a Sapucaí" ......•
Ramal de "Delfim Moreira" ......... .
Ramal de "Par.aisópolis" ............. .

557:414$982

Quadro V:
Linha de "Soledade a Barra do Piraí".
Ramai de "Passa Três'' ............. .

287:882$159

88:707$503

646:122$485

287:882$159
1. 227:275$759

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1940; 119.0 da Independência e
52.o da República.
GETULIO VARGAS •

.João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6.600-

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1940

Autoriza o lastramento, com pedra britada, de diversos trechos da
Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a continuação do lastramento, com
pedra britada, de diversos trechos da Rede de Viação Férrea Federal,~arrendada ao Estado do Rio Grande do Sul, com a extensão total
de 2.2110 (dois mil duzentos e quarenta) ·quilômetros, os quais constam da relação, orçamentO e mais documentos apresentados pelo referido Estado e que com este baixam, rubricados p~lo Diretor de
Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância de 25.667:014$400
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(vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e sete contos e quatorze mil e
quatrocentos réis), depois de apuradas em regular tomada de contas,
serão levadas: 10.000 :000~000 (dez mil contos de réis) à conta de
capital da União, nos termos do parágrafo único do art. 1.0, -do
decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 19?8, e 15.667:014$400 (quinze mil seiscentos e sessenta e sete contos quatorze mil e quatrocentos réis), à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, de acordo
com o contrato em vigor.
Art. 3.0 Fica autorizada a inclusão na conta "Fundo de Melhoramentos" da mencionada Rede, do excesso de despesa que for apurado em regular tomada de contas, até a importância de 10.105:367$600
sobre o orçamento aprovado pelo decreto n. 118, de 26 de outubro
de 1934.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1940, 119. 0 da Independência
e 52. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Joãà de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6:602-

DE

16

DE DEZEMBn:o DE

1940

Autoriza o cidadão José Maria Pinto, concessioná1·io do serviço telefónico em todo municipio de Aittrttoca, no Estado de Minas Gerais,
a estender a sua rede entre a cidade de Liberdade, no mesmo Estado e Floriano, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fiea autorizado o cidadão José Maria Pinto, concessionário do servíço telefônico em todo municipio de Aiuruoca, no
Estado de Minas Gerais, a estender a sua red8 entre a cidade de Liberdade, no mesmo Estado e Floriano, no Estado do Rio de Janeiro,
cuja planta com este baixa rubricada pelo Diretor de Contabilidade da
Secretaria de Estado da Viaç.ão e Obras Públicas.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1940, 119.o da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de 'Mendonça Lima

DECRETO N. 6.'60.3-

DE

.16

DE

DEZE~IBHO DE 1\:140

Autoriza a Companhia Força e Lu'!. Cataguazes-Leopolclina, S. A".,
com sede na cidade de Ca.t-agu'azes, a ?rwcli{"iCar e ampliar suas
instalações na forma do decret-o-lei n. 2.059, de 5 de março,
-de 194-ü.

O Presidente da República, usando da atribuição que !_he confere o artigo 7 4, letra a), da Constituição, e ·nos te~mos do .cfecretolei n. 2.059, de 5 de março de 1940;
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'Considerando "Y.'Ue as medidas foram requeridas pela Companhia
Força e Luz- Cataguazes-Leopoldi-na, S.A., e o Conselho Nacional de·
Aguas e Energia Elétrica julga que é conveniente deferí-las, -decreta-:
Art. 1.° Fica autorizada a ·Companhia Força e Luz CataguazesLeopoldina, Soci-edade Anônüna, com sede na cidade de Cataguazes,
Estado de Minas Gerais. a:
I - Modificar e ampliar as instalaç.ões da usina Coronel Domiciano, estabelecida no rio Sem-peixe, município de Muriaé, Es ...
tado de Minas Gerais, com o objetivo de realizar um aproveitamento
mais racional da fonte de energia (cachoeira da Fumaça), ultilizando para iso uma descarga adicional de cerca de 800 litros por segundo e um desnivel de aproximadamente 125 metros ·em um novo
grupo hidroelétrico com a potência nominal aproximada de 900 kvA
nos bornes do alternador;
.
li - Estabelecer uma linha de transmissão. sob a tensão de
22.000 volts, entre a vila de Pira.úba, município ·de Pomba, e a localidade de Sobral Pinto. município de Astolfo Dutra, Estado de
Minas Gerais, para melhorar o funcionamento Pm paralelo de suas
usinas hidroelétricas d'e Itueré e Mauricio.
Art. 2. 0 Para utilizar as autorizações· do presente decreto, deve
a Companhia:
I - Apresentar, no prazo que for fixado pelo Ministro da Agricultura, à Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral, em três vias: e com os detalhes exigidos pela mesma Divisão:
Quanto ao inciso I do artigo anterior:
a)
estudo hidrológico do curso dágua aproveitado;
b)
barragem: cálculo, projeto e justificaç-ão do perfil; orçamento;
c)
estudo da acumulação e cuhaç.ão da bacia;
d) cálculo e desenho detalhado dos vertedouros, adufas, comportas, to!nada -dágua; descarga máxima àerivada·; orçamento;
e)
encanamento, adutor: cálculo, planta e perfil com todas as
indicações necessárias, em escala conveniente; orçamento;
f)
castélo dágua: cálculo e pro,jeto; orçamento;
g} tubulação forçada: ·cálculo, planta e perfil com todas as jndicações necessárias, em escala conveniente; orçamento;
h) turbina e característicos; canal de fuga e aparelhos de medições; orçamento;
i) gerador e característicos; proteção e esquema das ligações;
orçamento;
j) transformador e caraCterísticos; proteção e esquema das ligações; orçarnenLo;
l) quadros; esquema de ligação: orçamento;
m) aumento do prédio da usina; projeto; orçamento;
Quanto ao inciso li do artigo anterior:
n) estud_os, projetos e orçamento;
li - Obedecer em todos os projetos às especificações dos orgãos
federais competentes;
III - Iniciar as obras nos prazos fixados pP.lo Ministro da
Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos, projeto&
e orçamentos;

15

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

IV - Registá-Io na Divisão de Aguas dentro de trinta (30) dias,
a parJir da sua publicação.
Rio de Janeiro 16 de dezembro de 1940, 119. 0 da Indepcndê.ncia
e 52. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6 .6os

-DE

1s

DE DEzEMBRo nE

1940

Autoriza o Gove1'no do Estado de São Paulo a pesquisar manganês e
associados nq. antiga ''Colónia Nova Tríeste", município de Xi-1.
ririca, do Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decret.o-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: ·
Art. 1.° Fica autorizado o Governo do Estado de São Paulo a
pesquisar manganês e associados numa área de quinhentos (500) hectares localizada na antiga "Colônia Nova Trieste 11, município de Xiririca do Estado de São Paulo e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a. mil e oitocentos (1.800) metros na direção setenta e
quatro graus e trinta minu:tos. noroe·ste (7 4°30' NW) da co.nfluência dos rios Braço Grande Turvo e cujos lados adjacentes, a partir desse vétrtice, teem os seguintes rumo-s e .comp.rimentos.; oéste
(W) e dois mil e quinhentos (2.500) metros, norte (N) e dois mil
(2. 000) metros. Esta autorização é outorgada mediante as seguintes condições:
I - A autorização de pesquisa, que terá por título uma via autêntica deste decreto, será pessoal e somente transmissivel nos caflos previstos do n. I do art. 16 do Código de Minas;
li Esta autorização valerá por dois (2) anos, podendo ser
rriaior devidamente comprovada;
111 - O campo da pesquisa não poderá exceder à área fi:xada
neste decreto;
IV - O Governo fiscalizará, pelo Departamento Nacional da
Produção Mineral, a execução dos trabalhos de pesquisa, sendo-lhe
facultado neles intervir afim de melhor orientar a sua mareha;
V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, dentro do prazo
de autorização, o concessionário desta apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade de engenheiro de minas legalmente habilitado, com as informações e dados especificados no número IX e alíneas do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudos sobre o minério e custeio dos
trabalhos;
VII ~ Ficam respeitados os direitos de terceiros; ressarcindo
o concessionário da autorização os danos e prejuizos que ocasionar,
e não respondendo o Governo pelas limitações que daqueles direitos
possam sobrevir.
Art. .2.o Esta autorização caducará na forma do parágrafo únic_o
do art. 24 do Código de Minas;
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I - Se o concessionário da autorização não miCiar os trabalhos
de pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses contados da qutorização;
II - Se interromper por igual tempo os trabalhos iniciados,
salvo motíYo de forç:a maior, a juizo do Governo.
Art. 3.0 Se o conces~ionário da autorização infringir o n. I ou
o n. VI do art. 1.0 deste decretú, 'JH não se submeter às exigências
da físcalizacão de que trata o cf!,pítulo VI do Código de Mina~. esta
autorização será anul<.tda na fcrma do~ 'irl.s. 25 e 26 do mesmo Có~
digo.·
Art. 4.0 O título a que alude o n. I do art. 1.0 deste C].ocreto
r:·agará de selo a qúantia de cinco contos de réis (5 :000$0' e será
transcrito no livro competente da Divisão de Fomento da Produção
:Mineral do Minietério da Agricultura, na forma do art. 16 do Códigt' de Minas.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1940, 119. 0 da Indet1ondência
e 52. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.609-

DE 1S DE DEZEMBRO DE 1U40

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a pesquisar galena e associados no mu11.iCípio de .4..piaí, Estado de São Paulo
O Presidente da Repúbliea usando da atribuição que lhe confere
o art. 74,, letra a., da Gonstituicão e nos termos do decreto-lei n. 1:~85,
tle 29 de janeiro de }940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o Governo do Estado de São Paulo a pesquisar galena argentífera e associados numa área de cento e seis hectares e setenta e sete- ares (106,77 Ha.) localizada em terras do sítio
denominado "Córrego -da Lavca", município de Apiaí, Estado de São
Paulo, e delimitada pelas linhas divisórias .com os seguintes confrontantes: ao norte com a Posse número nove (9), a leste e sul com o
Dr. Canuto de Almeida Moura e a oeste com terrenos do próp.rio sítifJ
"Córrego da Lavra", de acerdo com planta número "\;inte e dois (22)
da Consultoria Técnica da Pi·ocuradoria do Patrimónió Imobiliário do
Cadastro do mesmo _Estado que fica ·arquivàda no DePartamento Nacional da PrOdução Mineral. Esta autorização é outorgada mediante
as seguintes condições:
I - A autorização de pesquisa, que terá por título uma via autêntica deste decreto, será pessoal e somente transmissivel nos casos pre ..
vistos no n. I do art. 16 do Código d~ Minas;
II - Esta autorização valerá por dois (2) anós. podendo ser renovada, a juizo do Governo, se ocorrer circunstância de força maior de...
vidamente comprovaãa;
III- O campo da pesquisa não poderá exceder a área fixada nest.,
decreto;
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IV - O Governo fiscalizat-á, pelo Departamento Nacional da Pro~
dução Mineral, a execução dos trabalhos de pesquisa, Sendo-lhe facultado neles intervir afim cte melhor orientar a sua marcha;
V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, dentro do prazo de
autorização, o concessionário desta apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidad0 àe engenheiro de minas legalmente habilitaclo, com as informações e dados especificados no n. IX e alínea:~
do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário da autorização poderá utilizar -se do produto cta pesquisa para fins de estudos sobre o minério e custeio do:;
trabalhos;
VII - Ficam respeitado~ os direitos de terceiros, ressarcindo o
concessionário da autorização os danos e prejuizos que ocasionar, e não
respondendo o Governo pelas limitações que daqueles direitos possain
sobrevtr.
Art. 2.0 Esta autorizaoão caducará na forma do parágrafo único
do art. 24 do Código de Minas:
I - Se o concessionário da autorização não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seJs- (6) primeiros meses contados da autorização;
II - Se interromper por igual tempo os trabalhos iniciados, salv::t
motivo de força maior, a juizo do Governo.
Art. 3. 0 Se o concessionáriO da autorização infringir o n. i ou o.
n. VI do art. 1.0 dest.e decreto, ou não. se submeter às exigências da
fiscalização de que trata o Capítulo VI do Código de Minas, esta autorização será anulada na forma dos arts. 25 e 2-6 do mesmo Código.
Art. 4.0 O tilulo a que alude o n. I do arL. 1,0 deste decreto pagará
de. selo a quantia de um conto e setenta mil réis (1 :070$0) e será transcr·ito no livro competente da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, na forma do art. 16 do Código de Minas.
Art. t:.. 6 Revogam-se as disposições em contrário-.
Rio de Janeiro. 18 de dezembro de 1940, 119.0 da Indc-pent.lência
e 52.o da Rapública.
GETULIO VARGAS •

Fernando Costa.

DECRE'l1 0 N. 6.610-

DE

18 DE DEZEMBRO DE 1940

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a pesquism• galena araenti(e?·a c associados no municipio d·e Apiai, Estado de São
Paulo.
O Pr·esidentc da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e no.s termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art.. 1.0 Fica autorizado o Governo do Estado de São Paulo a pesquisnr galena argentífera e associados numa área de quatrocentos e
oitenta e trés hectares e dezessete ares (483,17 Ha.) localizada em
terras do sitio denominado "Córrego da Lavra", município cte Apiaí
do Estado de São Paulo. e delimitada pelas linhas divisórias com os
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seguintes confrontantes: ao norte, com herdeiros de Balduino dos
Santos Dias; Posse número sete (7) e Benedito Santos Dias; a 1é-<5t.A,
com terras do ·mesmo sitio "Córrego da Lavra"; ao sul com o Dr. Canuto de Almeida Moura, PosS6 número noventa e cinco (95), sitio
Carvalho, Posse número três (3) ; e a oéste com o espólio de Caetano
José Dantas, de acordo com planta número vinte e dois (22) da Consultoria Técnica da Procuradoria do Cadastro do mesmo Estado que
fica arquivada no Departamento Nacional da Produção Mineral. Esta
autoriza~.:ão é outorgada mediante as seguintes condiyões:
I - A autorização de pesquisa, que terá por título uma via autêntica deste decreto, será pessoal e sómente transmissivel nos 0aso:;
previstos no n. I do art. 16 do Código de Minas;
Il - Esta autorização valerá por dois (2) anos, podend'o ser re·novada, a juizo do Governo, se oco:'rer circunstância de forca maior
devidamente comprovada;
III - O campo da pesquisa não poderá exceder à área fixada
neste decreto;
IV - O Governo fiscaliza·rá, pelo Departamento Nacional da Producão Mineral, a execução dos trabalhos de pesquisa, sendo-lhe facultado neles intervir afim de melhor orientar a sua marcha;
V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, dentro do prazo da
autorização, o concessionário desta apresentará um relatório circünstanciado. sob a responsabilidade de engenheiro de minas legalmente
habilitado, com as informaçõe..<> e dados especificados no n. IX e alineas do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário da autorização poderá ut.ilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudos sobre o minério c custeio dos
trabalhos;
VIl - Ficam respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o
concessionário da autorização os danos e prejuizos que ocasional'. e
não respondendo o Governo pelas limitações que daqueles direitos
possam sobrevir.
Art. 2. 0 Esta autorizac;,ão caducará na forma do parágrafo único
do art. 24 do Cóaigo de Minas:
I - Se o concessionário da autorização não iniciar os trabaihGs
de pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses contados da autorização;
...
II - Se interromper por igual tempo oS trabalhos iniciados, .'3alvo
motivo de força maior, a juizo do Governo.
Art. 3.o Se o concessionário da autorização infringir o n. I nu o
n. VI do art. 1.0 deste decreto, ou não se submeter às exigências da
fiscalização de que trata o capítulo Vl do Código de Minas, esta autorização será anulada na forma dos artigos 25 e 26 do mesmo Código.
Art. 4.o O título a que alude o n. I do art. 1.0 deste decreto pagará de selo a quantia de quatro contos oitocentos e quarenta mil réis
(4 :840$0) e será transcrito no livro competente da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, na fo:-ma
do art. 16 do Código de Minas.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1·8 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
6 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando ·Costa.
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DECRETO N. 6. 631 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1940

Autoriza a Com:r,anhia Fiação e Tecidos Santa Rosa S.A. a Plevar
a barra.gem existente no rio das Flores, municipio de Valença,
Estado do Rio de Janeiro._
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe c.onfer~
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 2.059, d•• 5 de março de 1940:
Consideran:cto que a medida requerida pela Companhia Fiação e
Tecidos Santa Rosa, Sociedade Anônima, foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Fiação e Tecidos Santa
Rosa, Sociedade Anônima, com sede na cidade de Valença, Eslajo do
Rio de Janeiro, a elevar de cinco (5) metros a barragem existente no
rio das Flores, município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, para
melhorar as condições da utilização da fonte de energia ap['Qveitada
pela mencionada companhia e de qne trata o registo feito, sob o número 103, às folhas 146 do livro respectivo n. 1, na Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 As obras serãq iniciadas dentro do p1·azo que for fixado
pelo Ministro da Agricultura, depois da aprovação dos correspondentes
estudos, projetos· e orçamento.
Art. 3. 0 Sob pena de caducidade, a presente al1 torização devt:rá
ser registada na Divisão de Aguas do Departamento ~acionai da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias a contar da data da publicação deste decreto.
·
Rio de Janeiro, 23 de dezembro cte 1940, 119.o da lndepe-nr:lênci.l
e. 52. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa

DECRETO N. 6.632 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova justificação de despesas feitas pela Companhia Docas de
Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a justificação apresentada pela
Companhia Docas de Santos e que com este baixa, rubricada pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras
PúLlicas,· das despesas feitas, na importância total de 638:596$1
(seiscentos e trinta e oito coritos quinhentos e noventa e seis mil e
cem réis), com a aquisição e mo.ntagem de novas máquina.s ferramentas, nas oficinas- mecânicas e na carpintaria, parte integrante
das suas instalações portuárias.
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Parágrafo único.

De acordo com o art.

1.u,

do decreto número-

658-A, de 21 de fevereiro de 1936, é a Companhia Docas de Santos
autorizada a levar a referida importância à sua conta de capital
inicial.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro- de 19110, 119.o da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6. 633 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova projeto e orçamento para a construção de uma linha férrea

de bitola mixta, no porto de Santos.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo úni.co. Ficam aprovados o projetos ·e orçamento prova-

vel de despesas, na importilncia de 379:181$800 (trezentos e.setenta

e nove contos, cento e oitenta e um mil e oitocentos 'réis) que com
e8te baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Swretariu
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção da Unha
férrea n. 6, bitola mixta de 1,m60 e 1,m0, ao longo da rua Xavier da
Silveira, em duplicidade cOm a atual linha n. 5, desde Paqueté até
o Valongo, no porto de Santos.
Parágrafo único. A im_portância que for efetivamente dispendida com as obras autorizadas neste decreto deverá ser comprovada
para oportuna incorporação à conta de capital adicional da Companhia 'Docas de -Santos, nos termos do .art. 2. 0 , inciso 3.0 , do decreto
n. 658-A, de 21 de fevereiro de 1936.
Rio de Janeiro,

23. de

dezembro de 1940, 119.0 da Independêncin.

e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Eima.

DECRETO N. 6.634.-

DE

23

nE DEZEMBRO DE

1940

Aprot•a p1'0,'ir!lo e orçamento para a construção de obra.~ complementares em Cacequí, na Rede ·de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul.

O Pr-esidente da República. usando da atribuição que lhe confereo art. 7-i, letra a. da Constituição, decr·eta:
Artigo l'mico. Ficam aprovados ó projeto e orçamento que com
este baixam, rnbrinados pelo Diretor de' Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras PúbJ)~,aS, para . a construção de obrascomplementares nos pátio& da esta'"ç.ãc e do depósito de locomotiv~
em Ca~éctU:í, km. 112,892 da linha de S_anta Maria a Uruguaia na, dat
Rede d"e Vtn~ão Férrea Federal do Rio Grande do Sul.
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Parágrafo único. A~ despesas que forem realmente efet.uadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
466 :.J59S47g {quatrocentos e sessenta e seís contos, quinhentos e cmquenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levada~ à conta do ".Fundo
de Melhoramentos" da Rede, nos ter·mos do contrato em vigor.
Rio do Janeirc. 23 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.o cta Repúhlicn.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirna.

DECILETO N. 6.637 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1940

Autoriza a Companhia de Mineração Santa Luzia a lavrar jazida de
ouro no municipio de .Santa L'ttzia do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Companhia de Mineração Santa Luzia a lavrar a jazida de ouro existente numa área de trezentos e
vinte e cinco (325) hectares situada no município de Santa .Luzia.
do Estado de Minas Gerais. e constituida por uma faixa perlonganctó· o rio das Velhas e abrangendo o leito e ~s margens com vinte e
cinco (25) quilômetros de desenvolvimento, contados a partir da
ponte de· Santa Luzia para montanle, e cento e trinta (130) metros
de largura, contados em partes iguais para cada lado do eixo do
citado rio. - Esta autorizacão é outorgada na forma do Código de
Minas, mediante as· condições constantes do parágr:afo único do artigo 28, e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas. alem das seguintes
e de outras cortstantes do mesmo Código não e-xpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a reco ...
lher aos cofres federais na forma da lei e em duas prestações semestrais, vencíveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano,
um e meio por cento ( 1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina,
em cumprimento do disposto no § 3. 0 do art.

31 do Código de

Minas.
Art 3.0 Se a concessionária da autorizacão não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula na forma dos artigos 37 e 38 do Códig-o
de Minas.
Art. 4.0 As propried~de·S vizinhas estão sujeitas às servidões
de sblo e sub-solo para 0a fins da lavra, na forma dos artigos 39 e
40 do eitado Código.

Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no artigo 71 do mesmo Código. na forma deste artigo.
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Art. 6.0 A autorização cte· lavra terá por título este decre-to,
que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, após o pagamento do selo de seis contos e quinhentos mil réis (6 :500$0).
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.639

-DE

Autoriza o Governo do Estado

26

DE DEZEMBRO DE

do Rio Grande do

194.0

Sul a

pesquisar

carvão no municipio de Bagé do referido Estado.

O Presidente. da República, .usando da atribuição que lhe confm•e
o art. 74, letra a, da Constituição -e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. L° Fica autorizado o Governo do Estado do Rio Grand;-. do
Sul a pesquisar carvão Ímma área de oitocentos e cinquenta e dois
(852) hectares situada no 2.0 distrito do município de Bagé do referido Estado e delimitada por uma lm-ha poligonal fechada que tem
um vértice no quilómetro trezentos e quarenta e oito mais ;J.i)vecentos metros (348,km900) da Viação Férrea Rio Grande do Sul, nu
trecho Bagé-Pelotas e cujos três primeiros lados, a partir desse vértic-e,
tém reBpectivamente úS seguintes compnmentos e rumos magnétic~Js:
-dois mil (2.000) metros, norte (N); três mil seiscentos e vinte
(:?.620) metros, oéste (W); três mil e oitenta (3.080) metro5. sul
(S), alcançando-se assim_ a citada via férrea e, pelo seu eixo, feehat1do
perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as seguintes r,l)ndições:
I - O título da autorização de pesquisa, que será uma via amôntica deste Llecreto, será pessoal e somente transmissivel nos casos previstos no n. I do arl. 16 do Código de Minas;
·
li - Esta autorização vigorará por dois (2) anos, podendCJ ser
renovada, a juizo do Governo, se ocorrer circunstância de forca ma10r
devidamente comprovada;
III - O camPo da pesquisa -não poderá exceder à área fixada
neste decreto;
IV - O governo fiscalizará, pelo Departamento Nacional da PrO···
ducão !1-Iineral, .todos os trabalhos da· pesquisa, sendo-lhe facultado
neles intervir afim de melhor orientar-lhes a rnarc·ha;
v - Na conclusão dos trabalhos, o concessionário da autorir.a;;ão
.apresentará um relatório, firmado por engenheiro de minas leg-almente habilitado, contendo as inforrnacõas e dados especificad'J.> no
n. IX e alíneas do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário da autorização poderá utilizar-se do 'produto da pesquisa para fins de estudos sobre o · minério e custeio dos
trabalhos;
VII - Ficam ressalvados os interesses de terceiros, ressarcmdo o
-concessionário da autorização dânos e prejuizos que ocasionar-, a
quem de direito, e não respondehdo o Governo pelas limitações que
poSsam sobrevir ao título, da oposição dos ditos direitos.
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Art. 2.0 - Esta autorização será considerada abandonada, para
o efeito do parágrafo único do art. 24 do Código de Minas, nas segu~ntes condições:
I - Se o concessio:O.ário da autorização não iniciar os trabalhos
de pesquisa dentro dos seis ( 6) primeiros meses contados da da La ãa
publicação deste decreto no Diá?·io Oficial;
II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por igual espaço
de tempo, salvo motivo de força maior, a juir.o do Governo .
. Art. a.o Se o concessionário da autorização infringir o n. I ou o
n. VI do art. 1.0 deste decreto ou não se submeter às exigências da
FiscalizaçãO, será anulada esta autoriz~ção, na forma dos arts. 25 e
26 do Código de Minas.

Art. 4.0 O título a que alude o n. I do art. 1. 0 deste decreto pagará de selo a quantia de quatro contos duzentos e sessenta mil 1éis
(4 :2160$000) e será transcrito no livro competente da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, na fori'J.a
do art .. 16 do Código de Minas.

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 1contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1940, 119. 0 da lndependênC~a e
52.o da R0pública.
GETULIO VARGAS.

F'e1'narulo Costa.

DEORETO N. 6.·640- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1940
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a pesquisar cm·vão numa- área de 645 hectares no munic·ípio de Bagé do referido
Estado.

b Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere
o art. 111, letra a, da Constituição ·e no8 termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do

Sul a pesquisar carvão numa área de s-eiscentos e quarenta e cinco
(645) hectares situaàa no 2.0 distrito do município de Bagé do referido Estado e delimitada por uma linha poligonal fechada que tem
um vértice no quilômetro trezentos e quarenta mais novecentos metros (340,km.900) da Viação Férrea Rio Grande do Sul, no trecho

Bagé-Pelotas, e cujos quatro primeiros lados, a partir desse vértice,
têm respectivamente os s-eguintes comprimentos e rumos magnéticos: -mil seiscentos e dez (1.610) metros, trinta ·ê sete gráus nordeste (37°NE); mil e trezentos (1.300) metros, onze gráu<, trinta

minutos nordeste (11°30'NE); mil e seiscentos ,(1.60ü-) metros leste,
(E); três mil e oitenta (3. 080) metros sul (S), alcançando-se asslm

a ciLada via férrea e, pelo seu eixo, fechando perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as seguintes condições:
I -. O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica deste decreto, será pe.ssoal . e somente transmissível nos casos previstos no n. I do art. 16 do Código de Minas;

II - Esta autorizaç.ão vigorará por dois (2) anos, podendo ser
renovada, a juizo do Governo, se ocorrer circunstância de força maior
devidamente comprovada;
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III - O campo da pesquisa não poderá exceder à área fixada
neste decreto;
.
IV - O Governo fiscalizará, pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, todos os trabalhos da. pesquisa, sendo-lhe facultado
neles intervir afim de melhor orientar-lhes a marcha;
V - Na conclusão dos trabalhos, o concessionário da autorizacão
apresentará um relatório, firma-do por ·engenheiro de minas legahuente habilitado, contendo as informações e dados especificados no número IX e alíneas do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário da autorização poderá utilizar-se do rroduto da pesquisa para fins de estudos sobre o minério e custeio dos
trabalhos;
VII - Ficam ressalvados os interesses de terceiros, ressarcindo
o concessionário da autorização danos e prejuizos que ocasionar! a
quem de direito, e não respondendo o Governo pelas limitações que
possam .sobrevir ao título, da oposição dos ditos direitos.
Art. 2.o Esta autorização será considerada abandonada, para o
efeito do parágrafo único do art. 24 do Código de Minas, nas segl.lintes condições:
I - Se o concessionário da autorização. não iniciar os trabalhos
de pesquisa dentro dos seis (6) primeiro.s meses contados da data
da publicação deste decreto no Didrio 'Oficial;
II - Se interromper os traba-lhos de pesquisa, por igual espaço
de tempo, salvo motivo de força maior, a juizo do Governo.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização infringir o n. I ou
o n. VI do art. 1.0 deste decreto ou não se submeter às exigências da
nscalização, será anulada esta autorização, na forma dos arts. 25 e
26 do Código de Minas.
Art. 4. 0 O título a que alude o n. I do art. 1. 0 deste decreto pagará de selo a quantia de três contos duzentos e quinze mil rBis
(3 :215$0) e· será transcrito no livro competente da Divisão de- Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, na forma do
art. 16 do Código de Mina-s.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezemhro de 1940, 119.0 da Inde·pendência
e 52. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Fernarulo Costa

DECRETO N. 6.641

-DE 26DE DEZEMBRO DE

1940

Autoriza o cidadão brasileiro José Godinho Sobrinho a pesquisar
mica e asociados no munic'pio de Capelinha, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,decreta;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Godinho
Sobrinho a pesquisar mica e asosciados em terras de sua propriedade
situadas ·no lugar denominado "Palmeira", distrito de 'Agua Boa,
·município de Capelinha, Estado de Minas Gerais, numa área de cem
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(100) hectares delimitada por urn quadrilátero téndo um de seus
vértices a trezentos e oitenta (380) metros da Igreja de Bom Jesus
.do Horizonte, rumo trinta e quatro graus nordeste (N 340E) e cujos
lados te em os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
dois mil e oitenta (2. 080) metros, dois graus noroéste (N 2°W); setecentos e oitenta (780) metros, oitenta e sete graus sudoéste
(S 87°W); dois mil e cem (2 .100) metros, três graus e trinta minutos sudoéste (S 3°30'W); novecentos e setenta (970) metros,
oitenta e sete graus e trinta minutos nordéste (N 87°30'E), fechando-se o perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, UI, IV,
VIl, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e Custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O t~tulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo à quantia de um conto de réis
(1 ;000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Prodw}ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa;.

DECRETO N. 6. 642 -

DE

26

DE DEZBMBRO DE

1940

A.utoriza a emp1•esa de mineração "Mineralurgia Limitada" a pesquisar rnanganfJs no município de Jabotica.tubas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar L 7 4, letra a da ;Constituição e- nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa de mineração "Mineralurgia Limitada" a pesquisar manganês em terras situadas nos contrafortes do Espigão da Congonha, no local denominado "Chapéu d€.
Sol", distrito de Riacho Fundo, município de__ J_aboticatubas, Estado
de Minas Gerais e ocupadas por Antonio Sant'Anna., Joaquim Portu-
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guez, Carlos Pinto, José dos Santos Ferreira e outros, numa área de
cinquenta (50) hectares, delimitada por um retângulo tendo um de
seus vértices a trezentos (300.) metros do quilômetro cento e dezesseis (Km. 116) da rodovia Belo llorizonte-Couceição do t3erro, rumo
treze graus sudéste (S.130E.), e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientacão magnét-icas: mil (1. 000) metros, quarenta
graus sudéste (S.40°E.); quinhentos (500) metros, cinquenta graus
sudoéste (S.50°W.), - mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Cddigo não expressamente mencionadas 'neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na.
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 4·0 do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada peloDepartamento Nacional da Produção Mmeral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto,· pagará de selo à quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1940, 119.o da Independência
e 52.0 da República.
GM'ULIO

v ARGAS •

Fernando Costa.
DECRETO N. 6.644

-DE

26

DE DEZEMBRO DE

1940

Autoriza o cidadão norte-americano Drury A~bert Me. Millen a comprar pedras preciosas
ü Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Conotituição, decreta:
·

Artigo único. Fica autorizado o cidadão norte-americano Di'ury
Albert Me. Millen, residente na Capital do Estado de São Paulo a
.comprar pedras preciosas nos lermos do decreto-lei n. 466, de 11 'de
junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
·
Rio de Janeiro, 26 de deze!I!bro de 1940, H9.o da Independência
e 62.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza ·Costa
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DECRETO N. 6.646 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1940

A u,loriza· o cidadão bras-ileiro G; F1•ank a comp1·ar pedras p1·eciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re
o art. 74, letra a, da Constituição, .e tendo em vista o decreto-lei número 466, de 4 d-e junho de 1938, decreta:.
Artigo único. Fica autorizado o ·cidadão brasileiro G. Frank~
re-.:idente na capital do Estado da. Baía, a comprar pedras. pr-eciosas
nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo dessa autorização uma via autêntica do presente cte.~reto.
Rio de Janen·o, 26 de dezembro de 194.0, 11'9. 0 da Independência
e 52.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 6. 648 ~

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1940

A.prova projeto e orçamento para a restauração de trilhos e aceBB6rios a serem reempregados na Rede de 1'iação Férrea F~ederal
do Rio Grande do i$ul.

O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere o art. 'H, letra a, da Con~tituição, decreta:
Artigo únicO. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade 'da Secretaria
de Estado da Viação -B Obras P,úblicas, :para a restauração de trilhos
e acessórios a serem reempregados nos trechos e ramais adiante enumerados, para consolidação da via permanente da Rede de ViaçãoFérrea Federal do Rio Grande do Sul:
r - Trecho Bagé-Rio Negro ................... .
224:576$1
II - Trecho Pedras Altas-Alegrias .............. .
171:938$2
III - Trecho Cerro Chato a Herval .............. .
28:308$2
IV - Trecho Junção a Vila Siqueira .............. .
89:640$9
V - Ramal de. Entroncamento a Santana ........ . !. 192:775$7
VI - Ramal Rio dos -Smos a Taquara ..... -· ...... .
539:052$1
150:343$8
VII - Trecho de Taquara a Sander .............. .
VIII - Trecho de Itapevi a Tigre ................. .
126:506$2
IX - Rainal de Carlos Barbosa a Bento Gonçalves ..
238:357$8
X - Trecho de Santa Maria. a Ourupú .......... . 1.371:459$5
4.132:958$5

Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
4.132:958$5 (quatro mil cento e trinta e dois contos novecentos e
cincoenta e oito mil e quinhentos I'éis), depois de apuradas em regular tomada .de contas, correrão por conta dos l'ecursos de que tràta o
ãecreto n. !'>.251, de.12 de fevereiro de' 1940, nos .limites das disponi·
·
bilidades de cada ano.
Río de Janeiro, 30 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República:
GETULIO

Gol. de Leis -

V oi. Il

v ARGAS.

João de .Mendonça Lima.
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DECRETO No. 6 o649 -

DE

30

DE

DEZEMBRO DE

1940

Aprova p1•ojeto e orçamefl-tO para a restauração de dormentes de aço
e seu reemprego na Rede de Viação Férrea Fedm·al do Rio Grande
do Sul.
·
O Presidente da República, usando .da atribuição qp.e lhe confere o art. 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a restauração de dormentes de aço e seu reemprego na via permanente da Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As- despesas qu(>. forem realmente efetuadas
até o máximo do or~;amento· ora aprovado, na importância total de
1..967:158$1 (mil novecentos e sessehta e sete contos cento e cinquenta e oito mil e cem réis), depois d~ apuradas em regular tomada
d.e contas, ~orrerão por conta dos recursos de que trata o decreto número 5.251, de 12 de fevereiro de 1940, nos limites das disponibilidades de cada ano.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
" 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO No 6 o650 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova projeto e orçamento para a cobertu1·a do pátio entre os armazens ns. 1 e 2, do porto de Pelotas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
() art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. FicaJll aprovados o projeto e orçamento, na importância total de 81 :220$647 (oitenta e um contos duzentos e vinte mil
~eiscent.os e quarenta e sete réis), que com este baixam, rubricados
pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Públicas, para a cobertura do pátio entre os armazens ns. 1 e
2, do porto de Pelotas, cedido ao Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 3D de dezembro de 1940, 119.0 da Independencia
e 52.0 da República.
GE•rULIO V ARGAR

João de Mendonça

DECRETO N. 6.651 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

Lima.

1940

Modifi'ca a classifieação das despesas a q'We se 1·e{ere o parágrafo único
do decreto n. 2.547, de 25 de março de 1938

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
,
· Artigo único. Ficam classificadas à conta dá taxa adicional de
10 '% as despesas a ..que s·e refere o parágrafo único do decreto número 2.547, de 25 de março de 1938, relativo ao orçamento para a

(l
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f:lxecução de obras na estação de Pedro Nólasco, da Estrada de Ferro
Vitória a Minas. hoje Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia
"Sociedade Ahônima.
Rio -de Jarieii·O, 30 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
., 52. o da .República.
GETULIO VARGAs

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 6.652 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova projeto e orçamento para a construção de uma "via e ponte
1·olante" destinadas às oficinas de Barra 1l'Jansa, da Rede Mineira
de Viação.
O Presidente da República, ~sando da atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
-este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de uma "vi:i
-e ponte rolante,', destinadas às oficinas de Barra Mansa, da Redf!
Mineira de Viação.
Pat'ágrafo único. As <;lespesas que forem realmente efetuadas até
o· máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
28:225$966 (vinte e oito contos duzentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e seis réis), depois de apuradas em reglllar tomada
de contas, serão levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da
Itede, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1940, 119.0 da lndependênma·
e 52.o da República.
'O

GE'l'ULIO VARGAS.

João de iVenronça Lima.
DECRETO N. 6. 653 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1940

ben{eitorü~ pa1'a ob1·as na estação de Santa
Ma?'Íll·, da Rede dl3 Viação F'é1·rea Federal do Rio Grande do Sul.

Desapropria tC?'1'tno.ç e

O Preside;.Le da República, usando ela atribuição que lhe confere
o .art. i 1, letFa a, ·da ·Constituição e de acordo com o art. 8.0 do
Regulamento aprovado peJo decreto n. 4. 956, de 9 de setembro. de
1903, d~creta:
Artigo único. Ficam desapropriados, por utilidade pública, os
imoveis adiante enume·rados, representados nas plantas que com este
baixam, t·ubric:ida.s pelo Diretor· de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação ·e. Obras Pública.c;; e ·necessários ao aumento. de linhas c ampiiação do recinto .da estação de Santa Maria, da Rede de
Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul:
11) te1'reno de propriedade de Jayme Brilman, medindo
1..401,0180m2 de área e com benfeitorias constantes
de três casas. sencio duas de 2 pJ.vimentos e uma térrea, um depósito com 2 pavimdntos, todos de alv~naria, avaliados. em .... ·.........................·.. . . 180:000$0
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terreno de propriedade de Frederico Lamberti, medindo 1. 947,00m2 de área e com benfeitorias constantes de uma construção de material e três casas de
madeira, avaliados em .......•.........•....• ; • • . •

70 :000$1}

Parágrafo . único. As· despesas com as desapropriações de qu&
trata este a·rugo, na importância total de 250:000$0 (duzentos e cinquenta contos de réis), serão levadas à conta de capital da União,
nos termos do .parágl'afo único do artigo 1.0 do -Jl~reto-lei n. -552;; de
12 de julho de 1938.
·
Rio do Janeiro, 30 de dezembro de 1940, !19.0 da Independência
e 52.o da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

JECRETO N .. 6.654-

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova, em substituição, novos projetos e orçamentos para a construção de Obras em Santiago, no Estado do Rio G1'ande do Sul,_
a cargo do 1.0 Batalhão Ferrovidrio ..
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confereo. artigo 74, letra .a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados, em substituição aos d-e que trata.
o decreto n. 5. 913, de 3 de julho deste ano, os novos projetos e orçamentos que com este baixam, -rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado ja Vi3.ção e Obras Públicas, para a
construção, em Santiago, no Estado do Rio Grande do Sul, das seguintes obras, a. cargo do 1.0 Batalhão Ferroviário:
a) Depósito de locomotivas e oficinas ................ . 104:589$5.
b) Chefia do depósito ............................... .
16:006$7
c) Dormitório do pessoal ........................... .
8 :58()$4
d} Instalações sanitárias ............................ .
5:732$~
e) Reservatório de concreto armado, para 60.000 iitros
dágua. • ................................... ··' .. .
37~:357$0:
Eventuai.s 10 %
Administração 1

%: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: :

172:266$1
17:226$61 :722$7"
191:215$4

Pa1~ág1~afo único. As despesas realmente efetuadas até o máxim<h
dos orçarrtentos ora aprovados, na importância total de .191 :215$4 (cen-.
to e noventa e um contos duzentos e qui:hze mil e quatrocentos réis),.
correrão por eonta da verba 5.a - . Consignacão I - Subconsignação.
n. 2/11, letra d do artigo 3.0 do vig~nte orçamento do Ministério da.
Viação e Obras Públicas.
·
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência,
e 52.0 da República.

GETULIO VARGAS

João .de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6. 656 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1910

Aprova o Regulamento da Escola de Estado Maior

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a Constituição, decreta:
Art. iP Fica aprovado o Regulamenf.o para a Escola de Estado
Maior, que com este baixa, assinado pelo general de divisào Eurico
Gas·par Dutra, Ministro de Estado da G_uerra.
Art. 2.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 d-e dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

E'U.1'ico G. Dutra.

Regulamento da Escola de Estado Maior
TiTULO I

Da Escola de Estado Maior e Seus fins
Art. 1.0 A Escola de Estado Maior é um instituto de ensino militar superior, destinado a generalizar e uniformizar a doutrina de
guerra, a desenvolver a instrução tática dos oficiais, até .o emprego
das Grandes Unidades, e a prepará-los para o Serviço de Estado
Maior em· campanha. É ainda um campo de ensáios doutrinários do
Estado Maior do Exército.

Art. 2. 0
-

Para realizar seus fins, a E. E. M. mantem:

O Curso de Estado Maior;
O Curso de Preparação dos randidat.os à Escola

de

Estado

Maior.
Art. 3.0

O Curso de Estado i\Iaior tem por fim:

- desenvolver os estudos de Tática Geral;
- .instruir os oficiais, na técni-<;a de esta'Clo maior;
- iniciá-los na direção das Grandes Unidades;
- informá-los sobre as principais- questões de orClem política,
econômica, social, histórico-geográfica e técnica refer0nt:s à preparação e à direção da guerra.
Art.. 4.0 O Curso de Prepar.~ção dos Candidatos ao de EsLado
Maior destina-se a:
- rever e completar os conhecimentos básicos relativos à têcniea tática das Armas;
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- ministrar e ampliar o conhecimento de assunl os de cullura
geral indispensaveis, como os primeiros, à compreensão de estudos
superiores.
Art. 5. 0 Na Escola ainda funcionará o Curso de Alto Comandot
institu.ido para generais e coronéis· das armas e· excepC-ionalmente para
ténentes-'Cor.onéis, estes, com· os requisitos par~ o a-cesso. Instruções
especiais regularão este Curso.
TITULO I!

Da Instrução
CAPiTULO I
DA

ORGANIZAÇÃO

GERAL DA

INSTRUÇÃO

Art. 6.0 A duração do Curso de Estado Maior é ele dOis anos.
Imediatamente após a conclusão do Curso de Estado Maior os
oficiais que receberem o respectivo diploma farão um estágio no
Estado Maior do Exército ou nos estados-maiores de Região Militar
ou ile D. C., condição essencial para o ingresso no Quadro de Estado
Maior.
Parág-rafo único. Os trabalhos dei Curso de· Estado !\-Iaior e do de
Preparação começam rio primeiro dia útil da segunda quinzena de
março e terminam na segunda quinzena de dezembro, em dia fixado
pelo Chefe do Estado Maior do Exército.
Art. 7.0 As datas de início e de fim de Curso de Alto Comando
são fixadas anualmente pelo Ministro por proposta do Chefe do Estado
l\laior do Exército.
Art. 8.0 A instrução ministrada aos oficiais ·no Curso de E!::itado
Maior versa sobre o seguinte:

Primeiro Ano
- Estudo tático completo da Divisão de Infantaria no quadro do
Corpo de Exército ou do Exército;
- Estudo tático comPleto da Divisão de Cavalaria, do emprego
do Regimento Divisionário e do d-e Corpo de Exército;
- Noções sobre a técnica e organização das U. Aé.; cooperação
com .as· D.I. e D.C.;
.
- Estudo dos Serviços orgânicos da D. I. e da D. C.;
- Técnica do Serviço de Estado Maior nas Divisões;
- Estudo de situações táticas vividas por escalões Inferiores ao
Exército;
- .Noções sobre a preparação para a guerra, especialmente no
que se refere às possibilidades e conveniências do Bràsil.
Segundo Ano

- Tática geral nos escalões Corpo .de Exército e Exército, incluso o estudo dos elementos corr-espondentes a esses escalões;
-"--- Emprego da D. C. e do Corpo de Cavalaria;
- Tática e emprego das Unidades Aéreas, compreendida a' Defesa
Anti-Aérea; .
.
- Estudo dos Serviços internos nesses escalões;
- Técnica do Serviço de Estado Maior nesses escalõas;
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- Estudo de situações táticas das últimas guerras (es-calão C. Ex.
e Ex.);
- Estudo da situação tática de algumas campànhas brasileiras,
especialmente· as da guerra da Tríplice Aliança;
--'- Estudo geográfico dos teatros de operações. brasileiros;
- Estudos táticos no quadro das operações executadas num desses teatros;
- Preparação para a guerra - Nooões gerais sobre os processos
de mobilização militar e nacional.
§ 1.0 · Linguas estrangeiras: estudam-se, no deéorrer dos dois
anos do Curso. o francê.s e o espanhol, obrigatoriamente; o alemão
e o inglês, facultativamente.
§ 2.0 Mantem-se o treinamento de equitação e datilografia no
decorrer dos dois anos do Curso da Escola.
§ 3.0 A instrução é completada por visitas a institutos científicos, serviços públicos e estabelecimentos industriais, no decorrer dQS
1.0 e 2.0 anos.
Art. 9.0 Alem dos assuntos acima especificados, haverá para
os 1.0 e 2.0 anos conferências de carater informativo sobre questões
de ordem histórica, geográfica, econômica, política e social que tenham repercussão na preparação para a guerra. Esses assuntos serão
tt>atados pelos próprios professores da Escola ou por conferencistas
especialmente 'contratados.
·
Art. lO. A instrução aos oficiais do Curso de Preparação do.-. Candidatos à E. E. M. versa sobre as matérias se~mintP.s ·.
_a) .lnstrucão Tdtica:

Tática das Armas. organização e emprego das pequenas unidades de cada arma nas diversas situacões de combate e serv1co em
campanha, até o ·eBca.lão R. I., Grupamento d·e Artil-haria, Regi-m.ento
de Cavalaria, Unidades Aéreas (unidades elementares), Cia. de Engenharia e Transmissões, no âmbito da unidade superior.
2. - A cooperação das Armas nas diversas situações de campanha.
3 - Visitas dirigidas e demonstrações realizadas nos corpos de
Tropa, visando os meios de combate utilizados, organização das subunidade's e unidades e seu emprego em rombate, alem das visitas a
estabelecimentos e fábricas militares; prática de vôo e de equitação.
1 -

b)

Cultum Geml:

1 - Conhecimentos básicos de Direito Inte~·nacional e Constitucional; de Economia Política; de Sociologia; de Geografia e História
Geral e de História Militar, focalizando, sempre ·que POSGiv·el, o caso
brasileiro .
2 - Os recursos que a técnica moderna põe ao serViço da guen•a,
universaime.nte, .em particular, Os problemas brasileiros.

CA.PíTULO Il
DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE INSTRUÇÃO

Art. 11. A instrução ministrada na Escola de Estado Maior bana doutrina firmada . pelo EStado Maior do Exército.
Trata-se de formar oficiais que conheçam perfeitamente a Tática
Geral e a técnica de Estado Maior, .que· sejam .capazes de exercer eficazmente a função de auxiliares do Comando, e se mantenhãm a par
do~ novos problemas e transformações da guerra moderna.
~em-se
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Assim, de um modo geral, a instrução deve tratar dos proLlemas
de Estado Maior e dos problemas de Comando.
Convem não e.squecer que o Alto Comando se recruta, de fato
.entre o pessoal de Estado Maior.
'
Art. 12. O método de inBtrução deve ·ser essencialmerite objetivo,
isto é, deve restringir o mais possível as e.xposições teóricas e por os
oficiais alunos na obrigação de agir racionalmente para atingir um
fim determinado.
Art. 13. O processo de instrução, por excelência, é o exe1•ckio.
quer dizer, a aplicação dos conhecimentos adqüiridos à solução
t;essoal dos pi'oblemas concretos, o quo3 integra os oficiais alunos num
ambiente de guerra preciso. fixa-lhes missões e exige-lhes decisões que
se traduzem depois em ordens consequentes das decisões que lhes são
.apresentadas.
Art. 14 .· Afim de restringir o número e a amplitude das expo'Sições teóricas orais, fornecer-se-à aos oficiais alunos a documenta.ção escrita qu.e lhes permita o estudo detido dos casos concretos que
lhes serão apresentados·.'Art. 15·:' Alem de.ssa documentação escrita preliminar para a r'e·solução dos casos concretos, distribuir-se-ão aos ofiduis alunos expo·siçôes escritas !:;óbre assuntos de ordem geral, previstos no programa de instrução, e que podem ser verbalmente explanados pelos
:autores.
·
Art. 16. O estudo dos casos concretos é realizado por n1cio de:
- trabalhos escritos, redigidos em sala ou em domicílio;
- exercícios na carta e no terreno;
- exercícios de funcionamento de estados maiores.
Art. 17. Ao proceder à crítica, no encerramento de cada exeriCicio, o resp-ecHvo Dil"etor é obrigado a ·expor a sua soluç:.ão. Tão ce-do
quanto possivel, depois da critica oral. distribuir-se-á aos oficiais alunos um resumo, pelo menos, dessa soluaão.
Art. 18. Nos estudos feitos, levam-se sempre em conta os
progressos introduzidos no domínio militar, mesmo que ainda não
t.enham sido objeto de realizacões concretas no Brasil. Os oficiais
aluno~ devem ser exercitados no emprego de materiais moderno-s,
que não fazem ainda parte da organização do Exército, mas cujo emprego SB imporia nec-essariamente em caso de guerra.
Tambem não se deve perder cf.e vista, dentro de certos limites,
o estudo da orgariização e dos efetivos que, num grande pais como
o Brasil, SB poderiam uUlizar em caso de guerra.
•Art. 19. Nos estudos do escalão Exército, sempre que o número de divisões exceder de 5, ou que as ações se desenvolverem em
frentes largas, ou segundo direcões que não imponham colaboração
íntima de todas as Divisões na mesma ação, ou ainda, quando houver íntima colaboração de duas ou mais Divisões -num mesmo compartimento de terreno, deve-se admitir .a constituição de um orgão
de comando intermediário entre a Diyisão e o Exército; esse, orgão
é o Corpo de Exército ou, eventualmente, o Grupo de Divisões ('3:.
D. I.).
Outrossim, pode-se admitir a constituição do Corpo de Cavahlria.
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Art. 20. Para manter o estudo no domínio das realidades e
verificar a exequibilidade das ordens dadas nos escalões mais ele··
vados da hierarquia, é inf.lispensavel. no decurso dos exercícios, re-'
tornar, no quadro dessas ordens, ao exame das situações particulares
das Grand'es Unidades subordinadas (D.l. e D.C.).
Art. 21.
quadros.

Os exerc-ícios no terreno são, em regra, exercícios de

Prevê-se, no minimo, a realizacão:
-

de duas viagens de armas e duas. de Tática Geral, durante o

1.0 ano do Curso de Estado Maior;

--... de duas viagens de Tática Geral durante# o 2.0 ano do me!i!mo curso;
- de uma viagem de Tática Geral e ~stado Maior e, eventualmentE:, de História, no fim do 2- 0 ano do Curso de Estado Maior.
Não estão compreendidos nesta enumeração os exe!'Cjícios no
terreno a se realizarem nos arredores da Capital Federal.
Art.. 22. Os estudos das operações combinadas Exército-Marinha, de Defesa de Costa e da colaboração aero-naval são executados Qt~ando POSIS·ivel, com .a participação de -elementos solieritados
ao Ministério da Marinha.
Art. 23. Os oficiais alunos executam trabalho pessoal, Só sendo
.grupados, em turmas, para os exercícios de técnica de Estado Maior.
Esse trabalho, em turmas, constitue, entretanto, a regra nos exerffi·cios de técnica de Estado Maior.
Art. 24. No Curso de Preparação adutam-se os mesmo.s métodos e· proce-ssos definidos nos artigos anteriores, tendo-se sempre
-em vista dar aos oficiais alunos uma base de conhecimentos táticos
elementares e de cultura geral que os habilite para os estudos do Curso
de Estado Maior.
A revisão e ampliação desses conhecimentos obedecerá a prc; . .
gramas anualmente propostos pela E. E. M. e aprovados pelo E.

M. E.

.

No estudo de Direito, Sociologia e Economia Política
ter-se-á em conta que não se trat-a de realizar cursos ae.adêmicos
longos. mas de fornecer elementos suficientes para que se possam
'bem localizar e apreciar os fenômenos políticos, s·Ociais, .econômicos da atualida-de e julgar daS' idéias correntes, com segurança. De
maneira análoga, o estudo da Geografia não visará a descrição pura
da terra, mas as relaçõPs entre esta e o homem nos seus diferentes
aspetos. No estudo da História Militar e das aplicações da técnica
à guerra, visa~-se-á, dum lado, a,companhar :a. evolução. dos métodos e processos .d-e guerra através dos te!npos. e, dà outro, as causas
de suas transformações operadas até o presente, graças aos crescentes progressos da técni-ca, sobretudo, no caso brasileiro.
§ 2.0 Das visitas dirigidas e. das demonstraçõeo no& corpos de
tropa, devem ser exigidos dos oficiais alunos relatórios sumários de
suas observações e comentários relativos ao principal objetivo da
i11stru•;ão .,
§ 1. 0
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TiTULO Ill
Da Direção do Ensino e dos Instrutores

CAPíTULO I
DA DIREO~~O DO ENSINO

Art. 25. O Comandante da Escola de Estado Maior, general. é
o responsavel pela eficiência da instrução ministrada nos ctiveréios
cursos da Escola. Deve esforçar-se para que reine na Escola o mais.
elevado espirito militar e um ambiente de sadio entusiasmo profis-

sional.
·
Como Diretor do Ensino, o Comandante dispõe para auxiliá-lo
de um Sub-Diretor do Ens·ino, eoronel ou tenente-coronel do quadro·
das Armas.

Parágrafo único. O Comandante e o Sub-Diretor elo Ensino de-

vem ter o Curso de Estado Mawr.
Art. 2ô .. Na qualidade de Diretor do Ensino da Escola, competeao Comandante:
- organizar a instrução;
-

incentivar o seu desenvolvimento e verificar sua -=ficiência;
sancionar seus resultados.
§ 1.0 O Comandante da Escola:
- elabora os programas de in6trucão anuais e os re~ativos ao&
diferentes períodos;
- propõe, ao Chefe do Estado Maior do Exército, as medidas,.
cuj_a adoção julgar conveniente para maior facilidade e eficiência.
da inst.rucão;
- faz, ao Chefe do E~tado Maior do Exército. a~ propostas.
para o preenchimento das vagas de Sub-Diretor do Ensino, Instrutores e Professores, bem como para as reconduções, na conformidade·
da legislacão em vigor.
§ 2.o O Comandante .da Escola:
- dá as ordens e diretrizes necessárias à exec.ucão dos pro-gramas de instr1,1ção;
- dirige as viagens -e faz-se substituir pelo Sub-Diretor do·
Ensino ou por um Instrutor-Chefe, naquelas de que não possa participar;
- examina- os documentos elaborados pelos Instrutores e, qua'rl.-do julgar necessário, os trabalhas executados pelos alunos;
~ re~une, p_eriódi.ca e s_ep_aradamente, PS. instrutores e
alunos;.
para lhes dar diretrizes e transmitir as observações que julgar n_ecessárias.
§ 3.0 O Comandante da Escola dá uma nota de apreciação ge_ral a cada aluno, nas ·condições fixadas no Título V.
§ 4.0 O Comandante da Escola põe à . disposição do Diretor
do Curso de Alto Comando os Instrutores e os meios materiais necessários ao. funcionamento deste Curso.
.
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Art. 27. O Comandante envia diretamente ao Chefe do Estado
Maior do Exército toda a correspondência relativa à instruçãó e, em
particular;
- até o dia 15 de· fevereiro d-e cada ano, submete à sua aprovação os programas anuais e os dos diferentes períodos;
- até o dia 1 de cada mês, envia uma súmul:a dos trabalhos a
efetuar no decorrer do mesmo;
- até 15 de janeiro de cada ano, apresenta um relatório oobre
o funcionamento da Escola no ano anterior e aponta as modificações
a introduzir em sua organização;
- sempre que julg&r oportuno, faz propostas e pedidos relativos à boa. marcha da instrução.
Art. 28. Ao Sub-Diretor do Ensino compete:
- fixar os programas quinzenais, Je acordo com .os anuais estabelecidos pelo Comandante da Escola;
- regular, quando necessár.io,_ a colaboração dos diferentes
instrutores ·entre· -si·;
·
- visar os documentos elaborados pelos ·Instrutores que lhes
são subordinados e verificar as correções dos trabalhos dos alunos;
- dirigir as viagens por indicação do Comandante da Escola;
- assistir· às sessões de instrução, afim de poder julgar com ::;egurança das necessidades da mesma.
§ 1.0 O Sub-Diretor do Ensino:
- encam-inha ao Comandante da E-se.ola as :reqmsrçoes de
material e propostas feitas pelos instrutores que lhes forem subordinados, alterando-as, se assim achar conveniente;
- propõe ao Diretor do Ensino as medidas que julgai' convenientes à facilidade e eficiência da instrução:
- regista as notas dos alunos nas condições fixadas no Título V;
- entrega ao Diretor do Ensino, no fim de cada ano letivo, suas
apr\"lciaç.ões escritas relativas aos instrUtores, bem como aos alunos.
§ 2. 0 O Sub-Diretor do Ensino disporá de um adjunto, Capitã<J,
e:om o. C.urso de Estado Maior, para superintender os serviços da Sub-·
Ser.retaria, secções de· impressão de documentos, desenho e ampliação
de cartas; organizar o registo de notas e conceitos relativos aos oficiais
alunos. correspondência secreta, etc.
CAPíTULO II
DOS INSTRUTORES

Art. 29. A instrução na Escola de Estado Maior, inclusive a do
Curso de Preparação, é ministrada:
- por oficiais. 'instrutores pertencentes ·.a-o qu-adro da EscÜI,a;
- --por oficiaiS ou professores iCivís·, não pertenc-entes \ao quadro
da, Escola,· encarregados de matérias que. exlgem competência especial, ou que não justifiquem a existência de um instrutor incorpô~
rado aq quadro.
Art. 30. O quadro de oficiais-instrutores da Escola de Estado
Maior compreende:
instrutores-chefes;
instrutores-adjUntos.
instrutores-estagiários.
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Pará~Tafo único. O ensino de líng,uas estrangeiras é confiado a
Dfticiais instrutores .ou a professor-es· ,civis, não pertencentes, :ao quadro
da Escola.
Art. 31. Os instrutores e os professorés ou conferencistas são
empregados na instrucão dos Cursos de Estado Maior e de Preparacão
do Candidato de acordo com as c.onveniências do ensino, e a critério
do Diretor do ·Ensino. Em princípio, porem, cada instrutor recebe
uma designacão permanente anual, ou periódica, de maneira a evitar,
{) quanto possível, mutações fr-equentes.
Art. 32. Os instrutores-chefes são responsaveis pela parte da
instrução a seu cargo.
Compete-lhes:
- executar os programas anuais e os relativos aOs períodos, ela~
tarados pelo Comandante da Escola, de acordo com o plano de trabalho estabelecido pelo Sub-Diretor do Ensino;
- preparar a documentação fundamental, os temas e as soluções i
- submeter esta documentacão, com a necessária antecedência,
à aprovacão do Sub-Diretor do Ensmo;
- dirigir os exercícios mais Importantes, repartir entre seus
adjuntos a direção dos outros, aos quais. devem assistir;
- det.erminar os trabalhos a efetuar pelos instrutores adjuntos;
- corrigir ou fazer corrigir os trabalhos dos oficiais alunos,
de modo que possam ser apresentados ao Sub-Diretor do Ensino, até
15 dias após sua ,execução, ou f'im de viagem úU de ~xer<eíoio a que
se referem;
- fornecer ao Sub-Diretor do Ensino informações periódicas
-sobre o aproveitamento dos oficiais-alunos;
- regular a atividade dos instrutores-estagiários;
- dar nota aos trabalhos executados ·pelos alunos, nas condições
fixadas no Título V.
Art. 33. O Instrutor Chefe do Curso de Preparacão tem atri·buicões análogas às dos Sub-Diretor do Ensino e Chefes de Curso
da Escola de Estado Maior.
Art. ·34. Os instrutores-adjuntos, auxiliares diretos dos instrutores-chefes, executam os trabalhos que lhes forem distribuídos,
competindo-lhes:
- preparar a documentação de base e a dos exercícios, conforme
as ordens dos instrutores-chefes;
- ministrar a instrução nos exercícios em sala ou no terreno,
..que lhes for determinada;
- corrigir os trabalhos escritos dos oficiais-alunos.
Art. 35. Os instrutores-estagiários assistem a todos os trab:tlhos do Curso a que pertencem,- afim de se prepararem para instrutores-adjuntos. Colaboram na preparação da documentação e na
correção dos trabalhos dos alunos, e só ministram instrução por
delibera~ão especial do Comandante da Escola.
Art. 36. O instrutor de Equitacão é encarregado de dirigir o
treinamento dos alunos e de ministrar-lhes conhecimentos de equitação corrente.
Art. 37. • Os instrutores-chefes, os instrutores-adjuntos e os
instrutores-estagiários devem ter o Curso de Estado Maior ou de
-revisão, obtido depois do ano de :1920.
'
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Os de tática de armas devem pertencer ao quadro da arma
correspondente, à exceção dos instrutores de Tática Geral e Estadl}
.Maior, que podem ser de qualquer arma.
Parágrafo úllico, O instrutor-chefe do Curso de Tática Geral
c~ Estado Maior deve ter o posto de coronel ou tenente-coronel; osoutros instrutores-chefes, o de tenente-coronel ou major; e os '"instrutores-adjuntos e estagiários, o de major ou capitão.
Art. 38. Os oficiais designados para o ensino de linguas estrangeiras ou de matérias que exijam competênCia especial e o instrutor·
de Equitação devem ter o posto de major ou capitão, não sendo·
obrigados a possuir os cursos citados no art. 37.
Parágrafo único. O instrutor de Equitação deve ter o CursoEspecial de Equitação.
Art. 39. Os oficiais e professores civís, encarregados de matérias que exigem competência especial mas não -justificam a incorporação ao ·quadro de instrutores, são escolhidos entre pessoas de
idoneidade e aptidão reconhecidas, sendo designados pelo Ministroda Guerra por proposta do Chefe do Estado Maior dü Exército.
Art. 40. Entre os oficiais e professores civís referidos no artigo·
:mterior, devem figurar obrigatoriamente:
1 oficial superior do Serviço de Intendência;
1 oficial superior do Serviço de Saude; .
Encar-regados de ~ministrar aos ofic~a.is-alunos as particularida-des técnicas dos respectivos serviços, e de participar, como conselheiros técnicos, de determinados exercícios e viagens de Tática
Geral, a juizo do Diretor do Ensino.
Art. ld.
Os instrutores-chefes, os instrutores-adjuntos, oS de·
línguas estrangeiras e o instrutor de Equitação são nomeados pelo.
período .mínimo de dois anos.
As substituições dos instrutores-chefes de Cursos e dos instru-.
tores-adjuntos devem efetuar-se no período de 1 de dezembro a 1
de janeiro de cada ano, afim de permitir o aproveitamento das.
férias escolares na preparação dos respectivos cursos. Esses oficiais
não podem receber quaisquer encargos estranhos ao ensino da Escola
durante o período letivo.
Art. 42. Os instrutores-estagiários são designados por um ano·
letivo, findo o qual são nomeados instrutores-adjuntos, ou ficam à·
disposição do Chefe do Estado l\Jaior do Exército, para o exercício·
de outra função.
Al"t.. 43. Os instrutora~ ou professores de línguas estrangeiras·.
são assim repartidos:
1 para língua francesa;
-1 para língua espanhola;
Eventualmente, um para cada uma das línguas: alemã, inglesa.
e italiana.
Art. ·44.
11.:s 1 um;oes a e :::;unmretor do Ensino, de instrutorchefe de Curso e de instrutor-adjunto da Escola de Estado Maior·
não constituem especjalização, mas exercício de função de estado.
maior, e como tal devem ser considerados para todos os efeitos.
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Art. 45. A designação .para o exercício do cargo de Subdiretot
.do Ensino', instrutor-chefe, instrutor-adjunto e professor, constitue
prova de alt:;t distinção conferida ao oficial. Aqueles que os desempenharem a contento do Diretor do Ensino, terão menção especial
do Chefe do Estado Maior do Exército, publicada no Boletim do
Exército.
Deverá constar dos respectivos assentamentos como exercício de
funcões de relevo, com registo do tempo de duração, qnando tenha
~ido satisfeita a condição acima.
Art. 46. O quadro de instrutores compõe-se d~ ·
A) -

Curso de Estado Maior:

Tática Geral e Estado Maior:
Maior)

1 instrutor-chefe do Curso de Tática Geral e de Estado l\'lmor·
4 instrutores-adjuntos de Tática Geral (2· por ano);
'
2 instrutores-adjuntos de Estado Maior;
4 instrutores-estagiários (2 para Tática Geral e 2 para Estado
.
Infantaria:

1 instrutor-chefe de Infantaria;
2 instrutores-adjuntos;
'
1 instrutot-estagi,ár.io.
A1•tilharia:

-

1 instrutor-chefe de Artilharia;
2 instrutoroo-a:djuntos;
1 instrutor-estagiário.
Cavalaria:

1 instrutor-chefe de Cavalaria;
2 instrutores-adjuntos;
1 instrutor-estagiário.
Engen_har-ia:

1 instrutor-chefe de Engenharia;
1 instrutor-adjunto;
1 instrutor-estagiário.
Transmissões:

1 instrutor-chefe dt: Transmissões;
1 instrutor-adjunto.
1 instrutor-estagiário.
Aeronáutica:

-· 1 instrutor-chefe de Tática Aérea;
2 instrutores-adjuntos;
1 instrutor-estagiário.
Equitação:

1 instrutor.
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B) -

Curso de Preparação:

1 instrutor-chefe do Curso;
2 instrutores-adjuntos, de Infantaria;
2 instrutores-adjuntos de Cavalaria;
2 instrutoroo-adjuntos, de Artilharia;
1 instrutor-adjunto d~ Técnica Aplicada à Guerra;
instrutor-adjunto de História Militar;·
-:onferencista de Sociologia e Economia PolítiCa;
conferencista de Geografia e História, especialmente da América do Sul;
- 1 conferencista de Direito Constitucional e Intern.acional.
Art.. 47. Nos· Cursos de Tática haverá· IDais um instrutoradjunto, desde que o número de oficiais-alunos exceda de 25.
§ 1.0 Os instrutores. serão designados nas condições já estabelecidas para os dá Curso de Tática Geral e Estado Maior, com direito
às mesmas vantagens.
§ 2. 0 O conferencista de Sociologia e Economia l.JolHica, o de
Geografia e História G'eral e o de Direit.o Constitucional e Internacional, poderão ser CIVis de notória ·competência nesses assuntos; nesse
c.aSo s-erão no·meados a 1.0 de Maio de -cada ano, pelo Mini-stro <fa
Guerra, mediante proposta do Chefe do Estado Maior do Exército, e
terão a gratificação mensal de 500$0, devendo produzir, cada um, no
mínimo, 20 conferências durante o ano. Suas conferências serão entregues por escrito, depois de realizadas, afim de serem publicadas no
Guia do Candidato à Escola de Estado Maior. Quando militares, esses
-conferencistas perceberão a grartificação que for estipulada por conferência.
Art. !18. A Escola de Estado Maior tem ·a seu cargo a elab.Jraçâo e impre,ssão do Guia do Candidato à Matricula na mesma Es-cola. Essa publicação é periódica, encerra a matéria ensinada no
Curso de Preparação e constitue um subsídio à preparação de fuLuros
candidatos à matrícula na E. E. M.
§ 1. 0 Os instrutores e conferencistas desse Curso são colàboradores obrigatórios do Guia do Candidato, ao qual fornecerão 06 :;eus
trabalhos e-scrito-s logo depois· -de explanados nas s-essões· de instrução.
§ 2. 0 A -verba orçamentária de subvenção e os proventos das
assinaturas do Guia do Candidato, reverterão à E. E. M., para
custeio de sua publicação.
'
0
§ 3. O redator principal do Guia do Candidato .é o instrutorchefe do ·curso de Preparação.
Para coordenar os trabalhos de s.crretário de impressão e de
distribuição, será nomeado um capitão combatente para Secretário
do Guia do Candidato.
§ 4. 0 Para os serviços de Impressão do Guia, será a. Escól·'i dotada com uma oficina de trabalhos gráficot convenientemente aparelhada.
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TITULO IV

Do Recrutamento dos alunos
CAPíTULO I
CONDIÇÕES GERAIS DO RECRUTAMENTO

Art. 49. A matrícula na Escola de Estado Maior se obtem mediante concurso que compreende:
-

uma prova eliminatória;
uma prova de admissão.
~ 1.0 A prova eliminatória r_ealiza-se na sede da Região Militar dos candidatos e obedece a· programa mandado publicar pnlo
Estado Maior do Exército, em Boletim do Exército.
§ 2.0 A prova de admissão realiza-se na Escola de·Estado Maior.
Essa prova consiste· na execução das provas finais do Curso de Pre-·
paração, tanto ll&ra os of.i.oiais nele m.attriculados como para: os que
tiverem requerido provas livres. de admissão tartigo 74).
§ 3.0 Os programas pormenorizados do Curso· de Preparação
sobre os quais são calcaqas as provas finais, para cada ano letivo,
são submetidos pelo Cmt. da Escola de Estado Maior à aprovação
do Chefe do Esta:do Maior do Exército, até fins de Janeiro <lo mesmo ano.
Art. 50. b Ministro da Guerra, por proposta do Chefe do E.
M·. E. fixa, no mês de novembro de cada ano, o número de oficiais
que, no ano seguinte, poderão matricular-se no Curso de Preparação, com destino ao Curso de Estado Maior.
Parágrafo único. Esse número deve atender às necessidades do
Quadro de Estado Maior.
Art. 51 . As vagas do Curso de Preparação, serão reservadas
aos candidatos habilitados nas. provas eliminatóriae- previstas no artigo 72, e as restantes aos que tenham obtido o Curso de- Aperfeiçoamento ou da Escola das Armas e de Aperfeiçoamento de Aeronáutica,
a partir de 1932, com a média superior a 7,50 e colocação no pri..:.
meiro quarto da·-_ turma, desde que satisfaçam todas as demais condições de inscrição previstas neste Regulamento.
O cri-tério de aprov-eoi-ija,mento deSiSes of.ioeiais é o do merecimento dentro de cada turma, não podendo ser matriculados no Curso
de Preparação· de Dfici-ais d~ uma turma se-m que já tenham- sido os
das turmas anteriore·s.
Art. 52. As vagas que couberem aos oficiais nas condições dú
artigo anterior, serão distribui das nas seguintes condições:
40 o/o para a Infantaria;
25 o/o para a Artilharia;
20 o/o para a Cavalaria;
1O % para a Engenharia;
5 % para a Aeronáutica.
Art. 53. Quando, por qualquer motivo·, o número de iugarcs
reservados às diversas armas não puder ser completado com a classificação acima f.ixada, chamar-se-ão os oficiais das turmas seguintes da mesma arma até se completar esse número,· uma vez que satisfaçam todas as demais condições de inscrição já referidas~
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CAPíTULO II
ADMISSÃO AO CURSO DE ESTADO MAIOR

Art. 54. A matricula na Escola de Estado Maior é facultada
aos oficiais de todas as armas que satisfizerem às condições abaixo
enumeradas, além da aprovação nas provas eliminatórias e d~ ·admissão.
A) - Das Condições
Art. 55. Para poder . ser admitido às provas eliminatórias o
candidato deve satisfazer às condições seguintes:

a)

arma·

ser oficial de posto de 1.0 tenente a

~ajor,

de qualquer

b) ter mais de 26 anos, qnando 1 ° tenente e, menos de 42,
quando capitão ou major, a 1 de fevereiro do ano em que se realizarem as provas eliminatórias a que se vai submeter;
c) ter, no mínimo, três anos de serviço arregimentado, sendo:
- para 1.0 tenente: um ano ém função de instrutor no posto;
- para capitão ou major: 1 ano de arregimentação, em qualquer
dos postos, ou como instrutor na Escola Militar;
d) possuir a robustez física .necessária ao exercício das funções
de estado maior, comprovada em inspeção de saude e por atestado
do comandante do corpo ou chefe de reparticão ou estabelecimento,
baseado na observação da atividade do oficial no decorrer dos tra-·
balhos normais;
·
e) ter excelente conduta civil e militar;
f)
ter o curs_o da Escola das Armas ou o de Aperfeicoamento
de Aeronáutica;
g) obter parecer favoravel do Chefe do E. M. E., o qual tomará em consideracão as informacões da Comissão de Sindicância
do E. M. E., adiante mencionada, e os julgamentos dos chefes sob
cujas ordens serve o -candidato.
Parágrafo único. Os candidatos que requererem inscr1çao nas
condicõos indicadas no art. 7 4., são dispensados da exigência da
letra f.
Art. 56. A inscrição nas provas eliminatórias faz-se mediante
requerimento dirigido ao Chefe do Estado Maior do Exército, instruido pelas autoridades a que estiver subordinado o candidato e
pelas outras par-a isso competentes, com todos os esclarecimentos
comprobatórios de que ele satisfaz as condi<:;ões a que se refere o artigo 55, letr.as a a f, e acompanhado da ata de inspeção de saude procedida na guarnição ou região respectiva.
Parágrafo único. Os requerimentos devem ingressar nos estados
maiores regionais, atê o dia 15 de junho do ano da realização das
provas eliminatórias em que se pretenda inscrever o candidato, e no
Estado Maior do Exército até o dia 15 de julho imediato.
Art. 57. No .Estado Maior do Exército, os requerimentos são
eritregues ao Presidente da Comissão de Sindicância e. com o parecer
desta, sobem à consideração do Cbefe do E. M. E., que proporá ao
Ministro da Guerra os nomes dos que devem ser de.clarados em condicões de submeter-se às provas eliminatórias.
Co!. de Leis- V oi. II
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Art. 58. A Comissão de Sindicância do Estado Maior do Exército é designada pelu Chefe do E. M. E., em documento secreto dirigido. ao Oficial que deve presidi-la. Seu funcionamento é tambem
de cara ter secreto.
Parágrafo único. A Comissão compõe-sE' de· cinco membros,
todos do Quadro de Oficiais de Estado Maior e em serviço na Capital
Jrecteral.
Art. 59. Os trabalhos da Comissão baseam-se nos documentos
que acompanham os requerimentos e nas investigações a que julgar
necessário proceder, e teem por fim permitir apreciar o mais justamente possivel o valor moral dos candidatos e verificar se satisfazem às demais condições de admissão ao ,concurso.
Parágrafo único. Os trabalhos cta Comissão devem ser encerrados, o mais tardar, até o dia 15 de agosto, data em que u seu preSidente apresentará o relatório ao Clv~fe do Estado Maior do Exérbito.
Art. 60. As conclusões da Comissão de Sindicância contrárias
ao requerente, uma vez aprovaqos, dévem ser-lhe comunicadas pelo
Chefe. do .Blstado Maior do Exército, diretamente e em carater reservado. Qualq11er ponderação do oficial deve ser dirigida, nas mesmas
condições, ao Chefe do Estado Maior do Exército.
Art. 61. As informaçêies qu8 acompanham os requerimentos,
alem de indicar se o candidato satisfaz às condições do art. 55, devem
conter os julgamentOs dos chefes sobre os itens seguintes:
A) - Predicados que possue como oficial de tropa:
1. Qualidade de instrutor;
2. Capacidade de comando. compreendendo aí expressamente o
ascendente moral sobre a tropa e a ~lptidão revelada para o exercicio
dó comando.
Co~uAições

que o caracterizam 1uanto:
1. As qualidades de carater, apreciadas .sobre o ponto de vista
da firmeza, da cora.qem, da ·perseverança e da calma ou sangue {rio;
2. As qualidades de inteligência, apr.eciadas sobre o ponto de
vista da faciljdade de compreensão, pronto discernimento sobre as
questões submetidas ao seu exame, espírito de método, clareza e síntese na expressão;
3. Às qualidades em relação à sua conduta no meio militar e
na sociedade.
Art. 62. As informações de que trata o artigo anterior são
1 restadas conforme o modeio anexo e deverão ser comr)letadQ.s por
quaisquer o~tras, suscetiveis de facilitar o .iu~gamento sobre o valor·
moral, físico e inteletual dos candidatos. tais como atos de benemerência,. diplomas ou títulos acadêmicos, trabalhos militares, científicos, históricos, artísticos ou literários; serviços em campanha, línguas estrangeiras que falem. etc.
Art. 63. De.clarada pelo chefe do Estado Maior do Exército a
~ptidão dos candidatos para inscrever-se nas provas eliminatórias e
aprovadas pelo ministro da Guerra a proposta a que se refere o. artigo 57, os oficiais que obtiverem pm~missão para prestar o concurso
passam, a 30 de agosto, à disposiçãG do chefe do Estado Maior do Exército, .nas sedes dos comandos das r~giões militares em que servem.
B) -
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Das p.rovas eliminat6rias

Art. 64
As provas eliminatórias visam verificar se· o candidato possue, sobre sua própria arma, os conhecimentos que todo oficial de tropa deve ter, alem de outros elementares- ou subsidiários, e
permitir a seleção dos que podem matricular-se no Curso de Preparação dos Candidatos à E. E. M., ou dos que pretendam fazer a prova
livre de admissão.
Art. 65. As provas eliminatórias são escritas e práticas.

Provas escritas.
a)
Prova de conhecimentos militares, sobre questões concernentes aos regulamentos táticos, disciplinare!> e administrativos:
1. Comuns a todas as armas e de uso corrQnte na vida arregimentada;
2. Peculiares à arma _do candidato;
b) Prova de Geografia da América, especialmente do Brasil,
nos seus aspectos físico, político, econômico, etnOgráfico, militar,
etc.;
c) Prova sobre História da América do Sul, especialmente do
Brasil (evolução histórica, período coloni ai, independência, república);
d)
Prova de línguas estrangeiras: Francês e Espanhol, obrigatórias; alemão, italiano ou inglês, facultativas. Essas provas visam,
sobretudo, revelar conhecimentos gramaticaiS aJtravés de uma versão e
uma tradução de trecho· em estilo corrente, e com o auxílio de dicionários;
e) Prova de Topografia, em que o candidato se revela capaz de
interpretar e descrever o terreno abrangido por mn trecho de carta,
ampliar ou reduzir cartas, etc.

Provas prdticas:
a) Prova de Equitação: tem por fim evidenciar a habilidade
do oficial corno cavaleiro; consiste num trabalho de equitaÇão. corrente em picadeiro, nas três andaduras. Essa prova é julgada ''in
loco", e o resultado é expresso em ''apto" ou "jnapto", sem nota nu. mérica;
b) Prova de direção de automovel - versa sobre:
1. Funcionamento e manejo da direção, embreagem, mudanças
de velocidade e freio;
2. Principais acidentes de funcionamento do motor;
3. > Regras gerais de tráfego na estrada.
Parágrafo único. As provas de Topografia e de Equitação são
facultativas para os oficiais que possuem o Curso da Escola das Armas ou de Aperfeiçoamento de Aeronáutica.
Ar L 66. As provas eliminatórias realizam-se na primeira quinzena de setembro, nas !':Odes rlos comandos régionais e ·perante comissõfls constitnidaS pelo chefe de estado maior re_spectivo, como presidente, e mais dois oficiais do mesmo estado maior.
§ 1. 0 A execução dessas provas será regulada por instruções do
Est.arto Maior do Exército.
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§ 2 .O Os comandantes de Regiões Militares são responsaveis pelas
lJledidas assecuratórias da lisura das provas eliminatórü:s.
Art. 67. As questões das provas são preparadas e os trabalho:;
dos candidatos julgados por uma comissão designada pelo Chefe do
Estado Maior do Exército, composta de 4 instrutores ou profe~sores
da Escola de Estado Maior e dr, 2 oficiais superiores do Quadro de
Oficiais de Estado Maior e em servico na Capital Federal.
Parágrafo único. Esta Comissão de·ve ser constituida de modo que
dela fa~a parle um oficial de cada arma e o jul~Zamento das provas deve
estar terminado até 30 de outubro d9 mesmo ano.
Art. G8. O julgamento das provas é ~eito median.te gr_aus qe zero
a dez. o g1·au fmal Ja.:; provas eliminatórias é a média aritméticft das
notas obtidas nas quatro prova~. sem arre.dondamento de graus.
Art. Cl9. Nenhuin candidato ~~. eonsiderado aprovado nas prqva.s
eliminatórias sem que haja obtido, no resultado final, pelo menos média geral cinco, e nen~um grau abaix_o de trcls, média e graus esse~
obtidos s.em o arredonaamento de fraçoes.
Parágrafo único. No caso de dois ou mais oficiais terem obtido
idênticas médias fin<1is, serão levadas em consideração as provas facultativas cuja média se obtem. d_ividindo pelo número de provas a
soma dos graus nelas alcancados.
Art. 70. Terminndas as prova~ nlíminatórias, voltam os candidatos aos se-us lugares de origem.
§ 1.o Os aprovados e_ compreendidos por sua classificação no número fixado pelo Ministro da Guerr!l. são mandados apresentar à Escola de Estatlc Maior:

a) os que tiverem requerido prova de admissão livre, a 1 de dezembro do mesmo ano;
b) ns que se destinarem ao Gnrf'o de Preparação, a 1.0 de março
do ano seguinte.
§ 2 .o A partida desses candidatos de suas guarnições deve ser or·denada pela autoridade competente em data suficientemente antecipada para que suas apresentações à Escola de Estado Maior possam ser
feitas, impreterivelmente. até as datas referidas no parágrafo ante-rior.
§ 3.0 Para os candidatos classificados, não compreendidos no número fixado pelo Ministro da Guerra, é considerado válido para a classificação· na turma do ano seguinte o resl!ltado final Qbtido nas provas,
Be não preferjrem submeler-se novamente ao conjunto das provas eliminatórias para mP.lhoria de clas.::.ifir-acão, desde que continuem .a satisfazer as condicões do ·artigo 55.
§ 4.0 Os oficiais de que trat.a o § 3° deverão em seus requerimentos, feitos de acordo com o artigo 56, declarar se desejam ou não subme-ter-se de novo ao conjunto dns provas eliminatórias.
§ 5. 0 Os candidatos rep"'ovados podem inscreVer-se ·nas provas
eliminatórias de outro ano, mediante novo requerimento, sempÍ'e
que continuem a sati-sfazer às e·xigên.cias do art. 55.
Art. 71. .São obrigatoriamente as·sinantoo do Guia do Candidato;
- os ofi.oiais aprovados nas provas eliminatórias;
-·os E. M . .de Regiões Militares; D. C., .. Brigada.G, Infantaria
ou A:t;'tilharia Divisionária;
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-· os comandos de corpos e destacamentos per.manentes;
- as Inspetorfas e Diretorias do Mini,stério da Guerra.
Podem tambem ser assinantes todos os oficia"is da ativa é da
reserva. c os alunos dos C. P. O. R.
C) -

Das. Provas tle Ad.misSão

Art. 7'~. As provas de· admissão concorrem os candidatos que
trequc•ntam o Curso de Preparação '~ os que se tiverem preparado
por conta própria e tenham sido aprovados nas provas ,eriminatórias.
O objetivo da prova de admissão é:
-- verificar se os candidatos possuem as qualidades e Os Conhecimentos necessários para receber com proveito a inStrução ministrada na Es·cola de Estado Ma:or;
- selecionar, pela · cla~sifica1;âo, .os que podem matricular-s.e
na E. E. M., de acordo c9m o número fixado pelo Ministro da GUerra,
mediante proposta do E. M. E.
Parágr'afo único. Nessa Classificação concorrem os candidatOs
aprovados na prova livre de admissão, no lugar que lhes competir.
Art. 73. As provas de admissão realizam-se na primeira quinzena de dezembro, erh dia a ser fixado no programa do Curso de Pre..;
!Jaração.
Art. 74. Os candidatos à prova livre de admissão deverão fa.:.
zer essa declaração no reqUerimento de inscrição nas provas eliminatórias.
Parágrafo único. Os oficiais aprovados Destas condições são can.:.
siderados para todos os efeitos como possuidores do Curso da Escola
das Armas.
Art. 75. As provas de admissão são todas escritas ·e compreendem:
a} uma prova de Tática, versando sobre cooperacão das armas no
lJUadro da D. I., compreendendo as.:- untos relativos à Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Aeronáutica, Engenharia e Transmissões:
- duração de 5 a 6 hóras, de trabalho efetivo.
b) urna prova de Geog1·a(ia e Hist61·ia Geral, cujo tema deve permitir a apreciação de fatos geográficos e .históricos relacionados, de
preferê~cta, com o ~rasil. e estudados aquele3 à luz dos princípios de
Geografia.
A parte histórica deve abranger fatos ocorridos a partir do sé·
culo XVI.

Embora execntados conjuntamente, o julgamento se traduzirá
por notas conferidas a cada um dos dois assuntos:
- dura~;-ão de 5 a 6- horas.
c) uma· prova de .História Militar, que .consistirá no eStudo dá
uma hnt.alha. campanha ou fase de uma campanha dos tempos modernos._ 1.1(!_ qual se focalizará_, prinç.ipalmente, a evolução das institui-:-t;ões milif.arAs. das formas de guena. e processos de cor.nbate do ar.mamento. da organização da tropa, etc.:
'
·
-· duração de 4 a ·5 horas.
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d) uma prova de DiTeito, constando_ de uma parte relatiVa ao Direito Internacional e outra ao Direito Constitucional, versando problemaS o quanto possivel objetivos.
Julgamento como na alínea b.
- durru~ão de- 3 a 4 horas.
e) uma prova de Sociologia e Economia Política, cujo tema, de
oarater objetivo, deve abranger os conhecimentos adquiridos nos domíniús da~uelas ciências.
Julgamento como na alínea b.
- duração de 4 a 5 .horas.
f) uma p1·ova de Aplicações da Técnica ao Material de Guer1·a,
constando de um estudo sobre a utilização dos recursos que a térnica
vem pondo universalment.e ao serviço da guerra, focalizando, especial-

Jll.ente, no caso brasileiro, o .que se relaciona com seue recursos rea-

lizados ou -em estado potencial:
- duração de 4 a 5 .horas.
Art. 7~. A execução das· provas obedecerá aos seguintes preceitos:
a)

no que respeita ao sigilo e identificação das provas escritas

e gráfica.s serão observadas as prescrições do art. 99;

b) exigindo a natureza das questões propostas aos candidatos nas
provas escritas de Tática a elaboração de um trabalho de concep•;ão
pessoal, poderão os mesmos utilizar as notas e outros documentos de
consulta que julgarem necessários;
c) para as provas de Sociologia e Economia Política, Direito,
História Militar, Geografia· e História Geral, e Aplicações da Técnica
à Guerra, serão distribuídos aos candidatos, ·com 24 horas de antecedência, resumos bibliográficos, dados estatisticos, gráficos e Outros
subsídios necessários e bastantes para a elaboração dos trabalhos pedidos.
Essa documenta,~ão subsidiária exclue, entretanto, a utilização de
outros elementos de consulta que não sejam expressamente citados
nos resumos bibliográficos distribuídos.
Art. 77. As provas escritas serão conferidas notas numéricas
cujo valor varia de O (zero) a 10' (dez).
A nota da prova escrita de Tática e das que Constem de mais de
uma parte, tratando de matérias diferentes, é a média aritmé-tica das
notas conferidas a cada uma das partes ou matérias.
Art. 78. A No La Final da prova de Admissão é a média ponderada das seguintes parcelas:
Coeficientes

Nota
Nota
Nota
·Nota:
Nota
Nota
Nota

média da prova de Tática ......................... ,.
da prova de História Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .
média da prova de Aplicação da Técnica . . . . . . . . . . . .
m·édia dd .CUI'SO. • • . • · •...•.•....•. -................
média da prova de Geografia e História Geral . . . . . .
média da. prova de Sociologia e Economia Política . . . .
média da prova do Direito. : . . ...... ·........... ,.,

6
4
3

Divisor............................

20

4

2
1
f
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Art. 71L A Nota Média do CUJ·so, referida no artigo anterior, é
a· média aritmética das_ notas ~onferidas· aos trabalhos escritos, realiza-dos em sala, com tempo limitado, relativas à Tática das armas e·
_às Aplicaçõr~s da Téohica à Guerra.
Art. 80. No cálculo das médias,- a aproximação das frações· é
levada até os dP.l~imos, devendo ser respeitadas as convenções -sobre
aproximações numéricas.
Art. 81. O candidato é declarado ''sem classificação bastante
para a matrícula na E. E. M. ",quando:·
a) o váloÍ' da Nota Final da Prova tle Admissão for inferior a
4 (quatro);
b) quando tiyer nota inferior a 3 (três) em qualquer das
provas.
Parágrafo único. Os valores mínimos acima fixados são os
absolutos, isto é, sem os coeficientes.
Art. 82. l et'minados os trabalhos -das Provas de Admissão, a
·comissão classificará os candidatos à matrícula na E. E. M., segundo a ordem decrescente do valor numérico exato da Nota Final
da prova da Adr:ússão e a remeterá, com relatório sucinto, ao Chefe
do E. M. E.
Art. 83. Qu:].ndo o nú.mero de candidatos classificados for superior ao fixado para a matrícula no 1. 0 ano ·da E. E . .M., os restantes serão ineluidos na turma do ano seguinte, nos lugares que
lhes competirem, segundo o valor numérico da.s respectivas Notas.
Ser-lhes-á, todavia, facultado submeterem-se a nova Prova de
Admissão no ano seguinte, se- desejarem melhorar sua classificação
final.

Art. 84. A documentação das provas de admissão é preparadá.,
e as provas do::; candidatos são julgadas por uma Comissão constituida como se segue:
- Diretor ào Ensino da E. E. M. - Presidente;
- Instrutor Chefe do Curso de Preparação;
- 4 Instrnlores designados, dentre os desse Curso e o Estado
Maior pelo Diret-ot· do Ensino da E. E .. M., de maneira que todas.
as armas tenhan.r um representante na Comissão.
. Dessa Comi.:.;são podem participar professores militares ou ciVÍ$
para corrigirem ~ julgarem as provas de assuntos que. exijam competência especial.
Parágrnfo único. Corrigidas e julgadas as provas escritas:. os
candidatos são classificados segundo o valor decrescente da noLa
média -final e o Presidente da Comissão propõe ao Chefe do E. M. E.
os que dev~m f er matriculados na Escola de Estado Maior.
Art. 85. Aprova·da pelo Chefe ào Estado l\Iaior do Exército a
classif.icação final dos candidatos, ele propõe ao Ministro.·da Guerra
os· que devem ser matriculados no Curso de Estado Maior .. A lista
dos oficiais a n1atricular é publicada no Boletim do Exército.
Art. 86. O t~andidato lnhabilitado valia ao corpo de origem, po_dendo, no entanto, submeter~se, no ano ~Seguinte, à prova livre de
admissão, se continuar a satisfazer às demais condições do art. .55.:
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concti·ctato inhabilitado na ·prova livre de admissão não poderá
no Curso de Preparação,. se não tiver o- Curso da Es·cola. das Armas ou o de Aperfeiçoamento de Aeronáutica.
As provas elimmatórias dos C!J.ndidatos inhabilitados são vá:..
lidas soment~ para o ano letivo seguinte.

.mutricular~sr

~~rt. 87. O Programa das provas de admissão livres são os mes-

rnDs programas pormenorizados _do Curso de Preparação, os quai;s
serão publicados em Boletim do Exército até 1.0 de março de cada

ano.
TITULO V

Do julgamento e classificação dos oficiais alunos
CAPíTULO I
REGRAS GERAIS

Art. 88. Os oficiais-alunos do Curso de Estado Maior são ,julgados por meio de:

- notas numéricas conferidas a todos os trabalhos que executarem;
- conceitos, ou apreciações sintéticas, emitidos em data·s fixa ...
das. arerca de suas qualidades e aptidões _pessoais, e traduzidos tambem em graus, denominados "No ta de APreciaCão geral".
Art~ 8-9. A combinação das notas numéricas referidas no artigo
precede~te Constitue:
-No fim do 10 anó, a nota final do 1° ano;
- no fim do 2° ano, a nota final do Curso.
Art. 90. Os oficiais-alunos classificam-se de acordo com as
notas acima referidas e, no caso das mesmas não atingirem os limites fixados no Capitulo IV (arts. 106 e 1D8 - parágrafo único)
_são deslig~dos, e os do 2° não. são diplomados.
Art. 91. No Curso de Preparação, os oficiais--alunos re·cebem
igualmente n.otas numéricas pelos trabalhos escritos ou de campo
que 13xecutam, e uma apreciação sintética exarada nos trabalhos escritos.
Art. ·9,2. As .notas numéricas, vàriav.eis de O a 10, referentes
tanto aos trabalhos, como aos •conceitos, -são registadas- pelo subdiretor do Ensino no "Livro de Notas"; não figm·am em documentos
externos, nem são comunicadas a pessoas estranhas aos trabalhos da
Direção de Ensino.
As notas relativas aos trabalhos são comunicadas aos seus autoi·es na forma do art. 94.
CAPiTULO I!
DO JULGAMENTO DOS TRABALHO!;

Art.· 93. Os oficiais-alunos do CursO de 1.1 • G. e E. M. e do
Curso_ .de Preparação executam durante o ano letivo:
a) ÚUbalhos· correntes, compreendendo tOdos ~s trabalhoS es~
critos ou orais realizados no decorrer dO ano:
-b) trabalhos finais, realizados no fim de· cada· ano· letivp, como
última verificação ·da aptidão dos oficiais-alunos.
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AI't. 94. O julgamento dos trabalhos correntes é feito pelos in ...:trutores respectivos, e expressa-se por:
- uma apreciação sintética, es·crita, relativa ao valor do trabalho julgado, a qual é nele exarada, quando se tratar de trabalho escrHo;
- uma nota numérica, inscrita no próprio trabalho do aluno e
consignada numa relação nominal, que o instrutor enviará ao subdi!'etor de Ensino, com os trabalhos correspondentes, no pl'azo fixado
no art. 32.
· ·
Art. 95. As respostas orai-s dadas nos interrogatórios feitos np
decorrer dos exercícjos são, em princípio. objeto de uma not.a numérica, conferida pelo instrutor que os dirigir e ·comunicada por ele ao
Sub-Diretor dÓ Ensino no dia seguinte.
Art. 96. O aproveitamento e o interesse manifestado pelos ofificiais-alunos- do Cm·so de T. G. e E. M., nas viagens de armas e
de tática de curso (_art. 21), quer em interrogatórios no terreno, quer
em trabalhos es-critos, s.ão sintetisaUos .numa n-ota numérica, conferida a cada oficial, a qual entrará na form·ação da nota média dos
tra·balhos correntes do ano, na forma do art. 97.
Parágrafo único. No Curso de Preparação proéeder-se-â de inamüra idêntic.a, mas essa nota se destina ao conceito pessoal do diretO!· do Ensino, sobre cada oficial, não entrando na formação da
média.
Art. 9'1'. A nota média dos trabalhos correntes, calculada anualmente para os oficiais--alunos do Curso de Estado Maior, é a rriédia
ponderada das notas relativas:
- aos trabalhos escritos executados em sala, com tempo limitado,
na Escola;
- às viagens de armas e de 'fática (art. 21)-, entrando estas
últimas, no cálculo da média com o coeficiente 2.
§ 1 . o As notas numéricas relativas- às línguas estrangeiras, aos
trabalhos em domicílio, às referidas no art. 95 e à equitação são
elementos subsidiários de_ formaç-ão da nota de apreciação geral (arts.
102 e 103).
§ '2.0 • Para os ofi~la'ts-alunos do Curso de Preparação, a nota
médi.:l dos trabalhos do Curso é a referida no art. 79.
r,

Art. 98. A execução do'5 trabalhos finais do Curso de Estado
Maior obedece Us ·seguintes normas:
a) o 1. 0 ano deste Curso ·encerra-se com um trabalho final, escrif.o, de 'fática Geral na carta. Ele tem por base um- tema de Tática
Geral inclusive Serviços, no es-calão Exército ou Corpo àe Exército;
na solução do qual o aluno, agindo como comandante de D. I. e ofi..:
-ciai. de Estado Maior das Grandes Unidades, toma decisões e redige
ordens. Esse trabalho deverá ·compreender uma parte relativa à ação
.de uma D. C.
Para execução do trabalho é concedido o total de 7 (sete) horas;
dividido em sessões realizadas no mesmo dia, com interValo d'e 2
(duas) horas para repouso;
b) o 2.0· ano termina tambem com um trabalho final, escrito,
de· 'fática Geral na: carta; tendo ·por· base uma situação de Grupo de·
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Exército ou de Exército, dentro da qual o a.luno, a~ir~do como co-;mandante de Exército ou de Corpo de Exército e ofiCial de Estada
Maior, toma decisões e redige as ordens e instruções correspondentes.
O trabalho é realizado em dois dias Consecutivos; o primeiro com
duas sessões separadas por um -intervalo 4e 2 (duas) horas
e perfazendo urh total mínimo de 7 (sete) horas; o segundo, compreendendo uma sessão de 4 (quatro) horas destinada ao estudo dos
Serviços;
c) o Curso de Preparação termina com as provas escritas e prá-

ticaS referidas no art. 75 deste Regulamento.
Art. 99. Para execuç.ão dos trabalhos finais, cada oficial recebe
folhas· de papel numeradas e rubricadas pelo Comandante da Escola.
A essas folhas junta-se uma ficha de identificação do trabalho. O
ofiCial assina seu nome somente na ficha e nela escreve tambem o
número correspondente às folhas que receber; isto feito, encerra
a ficha numa sobre-carta, que fecha depois de numerá-la com o mesmo· númerO da ficha.
As sobre-cartas são guardadas n'a Secretaria da Escola e só abertas, para a -competente identificação, dépois do julgamento definitivo dos trabalhos.
Art. 100. Os tema.s dos trabalhos finais são organizados pelos
instrutores, designados pelo Sub-Diretor do Ensino, e submetidos
à aprovação do Comandante da Escola de Estado Maior.
Art. 101. Os trabalhos escritos finais do Curso de T. G. e· E. M.
executam-se perante· a Comissão de julgamento constituída como
se segue:
- Diretor do Ensino da E. E. M.;
- Sub-Diretor do Ensino;
- Instrutor-chefe do Curso de Tática Geral;
- Um representante do Estado Maior do Exército (oficial superior) designado pelo respectivo Chefe.
Parágrafo único. O Cemandante da Escola designará os instrutores
que deverão auxiliar. a Comissão na correção dos trabalhos escritos.
CAPiTULO lii
DA NOTA DE APRECIAÇÃO GERAL

Art. 102. Os instrutores-chefes de Tática e os profesBores de
ltnguas apresentam, a 1.0 de julho e a 1.0 de dezembro ao Sub-Diretor do Ensino, uma apreciação sintética a respeito de cada oficial..
aluno dos seus cursos, ajuizando de suas qualidades pessoais, aptidões reveladas nos trabalho!S escolares, assiduidade, pontualidade e
interesse dispensado à instrução. Esse julgamento é seg.uido de nota
de apreciação ger~l.
O Sub-Diretor do Ensino, depois de expressar tambem seu juizo
pessoal, encamin~a, no prazo máximo de oito dias, os concmtos e as
notas ao Comanda~ te da Escola.
Art. 103. De posse das notas e dos julgamentos, o Comandante
d&- Escola, sem se restringir às informações neles prestadas, formula,
no decorrer do mês de -dezembro, .seu _próprio conceito sobre as qua-
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lidadés e aptidões dos alunos e-os traduz-por ·uma nota de apreciação
gera!, que será registada no livro dé Notas, após os trabalhos finais
dos 1.0 e 2.0 anos.
CAPíTULO IV
DA

CLASSIFICAÇÃO pOS

OFICIAIS ALUNOS

Art. 104. Os alunos do Curso de Estado Maior são classificado~,
no fim de cada ano, segundo os valores de suas notas finais, e os do
Curso de Preparação, no término do Curso.
Art. 105. A nota fina! do 1° ano é a média aritmética das três
notas numériCas Seguintes:
·
- nota média dos trabalhos correntes do .1.0 ano;
- nota conferida no trabalho final do 1.0 ano;
- nota final de apreciação geral do 1.0 ano.
Art. 106. Quando a nota final do 1.0 ·ano for inferior a 5, o
Oficial será considerado "sem aproveitamento'' e, como tal, desligado
da Escola.
Art. 107. A classificação final, por ordem de merecimento; dos
oficiais que terminarem o Curso de Estado Maior é feita segundo a
nota final de Curso, que é a média ponderada das quatro ·notas seguintes:
- nota final do 1.0 ano;
- nota média dos trabalhos correntes do 2.0 ano;
- nota média do trabalho escrito final do 2.o ano;
- nota de apreciação geral do 2.0 ano, multiplicada. pelo cOeficiente 2.
Art. 108. De acordo com o valor numérico da nota. final do
Curso, os oficiais são classificados em três grupos, .aos quais correspondem as seguintes mencões especiais :
1.0 grupo- notas finais de 8 (inclusive) a 10- mencão mu'ito
bem;

2.0 grupo -notas finais de 6 (inclusive) a 8 (exclusive)
menção bem;
3.0 grupo- notas fin~is àe 5 {inclusive) a G (exclusive)
menção regular.
Parágrafo único. Os oficiais que obtiverem nota final de cursO
inferior- a 5, são de-clarados "habilitados como oficial suplementar dos
estados-maiores".
Art. 110. Os oficiais que obtiverem nota de fim de curso igual
ou superior a cinco, reúeberão o diploma de Curso de Estado Ma·ior,
confeccionado de acordo com o anexo n. I a est~ Regulamento.
§ 1.0 Os· oficiais que obtiverem nota final de curso igual ou superior a 4 e inferior a 5, recebem um certificado de ·"apto para oficiai
eu~lementar".

§ 2.0 O oficial que obtiver nota firiai·cte curso inferior a 4. {qüatro) é considerado inhabilitado.
Art. 1H. Os_ oficiais diplomados, classificados na forma do ·artigo 108, são relacionados e a relação remetida ao Chefe do :Estado
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~1aior do Exército, .!}ara fins de pub~i-cação no Boletim do Exé:rc~to.
l\a relação Hguram apenas as menções a que se ref-ere o artigo citaJo,
sem especificação da rtotá finál, mas os oficiais ser-ão colQcados por
ordem decrescente de classificação.
A relação acompanha o ·conceito ·escrito do Comandante da Escola,
com a indicação Lambem da aplidão particular de cada ofDcial.
Parágrafo únic-o. O oficial classificado muito bem, em 1.0 lugar,
tem direito à menção honrosa em Boletim elo Exé1·cito, publicada ao
mesmo tempo que a classificacã9 dos ofi-ciais que terminarem o Curso.

TíTULO VI

Da Direção e Administração da Escola

UAP!TULO I
DO

00)\;fANDO

ArL 112. A Es-cOla de Estado Maior é diretamente subordinada
ao Chefe do Estado Maior Jo Exército.
Art. 113. Ao seu Comandante cabem, alem das atribuições da
direção dos estudos, as da direção disciplinar-administrativa da Es~üia.
Art .. 114. Para exercício de suas funções de comando, o Comandante da EsCola dispõe de um qUadro d-e administração assim constituido:

a) fiscal administrativo: major de -qualquer arm·a.;
b) comandante do contingente (instrutor de equitação) e dois
subalternos, primeiros tenentes de arma montada, um dos quai~ com
o curso de equitaçãO da Escola de Cavalaria;
c) ajudante-secretário: capitão de -qtfalquer arma;
d) veterinário: ,capitão ou tenente;
e) médico: capitão ou 1.0 tenente;
f) tesoureiro: capitão; almoxarife: 1° tenente e aprovisionador:
2.0 tenente.
Art. 115. A Escola dispõe, como elementos auxiliares, para os
orgãos -administrativos e do ensino, de funcionáriO's civís e pessoal
extranumerário.
Parágrafo único. O número ciesses- auxiliares Sl~l'á fixado segundo as nécessidades do servi~.o, LJ.Ue serão comprovadas. quando aas
alterações respectivas.
GAPITULO !I
DA AD~1INISTRAÇÃO

Art. 116~ Ao comandanle, na parte administrativa-disciplinar,
competem as atribuições conferidas pelos regulamentot; ao com·anctante de Corpo, no que for compativeJ com o regitrw escolar~
Parágrafo único. Em ::;eus- impedimentos temporários, o. cornanrlanu~ é subst.iiuidO pelo Snh-Dirctor do Ensino c, na falta deste,
pelo instrutor mais graduado.
Art.. 117. Ao fiscal da Escola cabein as atribuições· conferidas
IJi')S corpos de tropa no fiscal administrativo e ao sub-éomandanle, no
que 'for compativel com o regime escolar.
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·Pa-rágrafo único. Em seus impedimentos temporários, é o fiscal
substituído pelo ajudante-secretário.
Art.. 118. Ao corriahdante do contingente, afem das suas atrihnições de instrutor, cabe ainda:
·
a) exercer o ·comando do contingente especial da Escola, con'l
as atribuições -conferidas pelos regul:amentos a um comandante de
esquadrão, no que for compativel com o regime escolar;
b) ter a seu cargo as dependências e o material destinado <-<OS
trabalhos de educação física e equitação.
Pirágrafo único. Em seus impedimentos temporários. o ecmandante do contingente é substituido pelo subaltel'no maiS antigo
do cuntmgente.
Art. 119. Os subalternos do contingente são auxiliares do comandante na disciplina, administração e instrução da sub-unidade.
O 1.0 tenente habilitado com o curso especial ctn. Escola de Cavalaria, é o seu auxiliar na instrução dos oficiais.
Art. 120. Aos oficiais intendentes (tesoureiro, nlmoxarife e
aprovisionador) incumbem .as atribuições ~conferidas pelos regulamentos aos oficiais dos seus quadros no que for comnaLivel eom o
regimr.. escolar.
Art. 121. O ajudante-secretário é o chefe da Secretaria AdministratiVa e o auxiliar imediato do fiscal.
Cabem-lhe as atribuioões conferidas ao ajudantB de corpo, no
(Jue for compativel com o regime escolar.

Cabe-lhe ainda:
1.0 Preparar a correspondência Diária, de acordo com as ordens
do comanDante, dadas Diretamente ou por intermédio do fiscal;
2.0 Dirigir, distribuir e fiscalizar os trabalhos da secretaria;
s.o Preparar e instruir, com os necessários documentos. todos
os assuntos que devam subir ao conhecimento do comandante, fazendo
dos mesmos sucinta exposição, com Declaração do que a respeito
houver ocorrido, e interpondo o seu parAcer nos que versarem sobrPo interesse das partes, quando lhe for determinado pel0 comandante;
4.o Escrever, registar e arquivar a correspondência reservada:
5.0 Zelar pe1o sigilo dos -S'erviços afetos à Secretaria ·e que, por
sua natureza, não devam ser divulgados;
6.0 Encerrar o livro de ponto à hora regulamentar:
7.o PreParar os esclarecimentos que devain servir de base ao
relatório <lo comandante;
8.0 Organizar o histórico da Escola;
9.o Redigir ou fiscalizar a redação do Boletim Int.erno.
Art. 122. Ao adjunto do Sub-Diretor <lo Ensino, responsave·I
pelo perfeito funcionamento· da Sub-Secretaria do Ensino, e da elaboracão material de toda a documentação destinada à instrução dos
cursos, incumbe:
1.0 distribuir, dirigir e fiscalizar os serviços da Sub-Secretaria;
2.o receber da secretaria adm•ini·strativa a correspondência e
demais documentos que, a juizo do comandante, devam ser encaminhados à Sub-f;.ecretaria de ensino;
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3.0 preparar a correspondência comuru l j u.u:>truir os documentos, ou assuntos que devam subir à api:'eciacão do comandante;·
4.o esc~rcver, registar e arquivar toda a correspondência ou
documentos de carater "reservado";
5. 0 manr.er devidamente escriturado e em dia o livro de matrícula, o registo de faltas e demais registos de carater espooial, qúe
digam respeito à vida escolar dos oficiais;
t>.J fiscalizar o serviço dos inspetores e o encerramento diário
do livro de pres·ença dos cursos;
7. 0 rccebm· e encaminhar ao Sub-Diretor do Ensino os pedidos
de m1a.terial de ·expediente· necoosárío aos serviços· dos demais cursos,
depois de verificar se tais pedidos proce-dem;

8.0

zelar pelo sigilo dos serviços a cilrgo da Sub-secretaria,
sua natureza, não d~varn ser divulgados;
9.0 organizar os arquivos da Direção de Ensino e zelar pela
segurança dos documentos a eles recolhidos;
10. 0 mante1' em dia a escrituração do Registo de notas do:>
oficiais alunos;
·
11.o ter sob sua responsabilidade o livro carga e descarga dos
artigos distribuidos à Sub-Direção do Ensino e bem assim as relações
de distribuição as suús dependências, nas quais os responsáveis devem
registar o seu "ciente".
Art. 123. Para execução dos trabalhos da Sub-Secretaria do
Ensino, o Comandante da Escola designará uma parte do pessoal subalterno do quadro de administração, de que tratam os arts. 114 e 115.
Art. 124. O funcionário, designado pelo Comandante para dirigir o arquivo, fica responsavel pelos livros c papéis existentes, não
permitindo a retirttda de documento algum sem ordem do secretário
e, ainda assim, mediante recibo da pessoa que o retirar.
Compete-lhe extrair as ce-rtidões, alem de outros trabalhos cor~
rentes.

que,

i)Ol'

Art. 125.

·Ao Bibliotecário immmbe:·

1.o a guarda e conservação dos livros, mapas, cai·tas, globos:
quadros e desenhos, bem como das memórias e mais papéis impressos
ou manuscritos;
·
2.o a organização metódica, por autores e assuritos, dos catálogos-fichários da biblioteca e da mapoteca:
·
s.o a escrituraç.ão do livro carga e descarga da Bibliotec·a, destinado aos livros e demais documentos citado~ no item 15', e a d-a
relação de arLigos. dist.ribuidos à Biblioteca,
4.o a escritu.ração do livl'O carga e descarga dos objetos de
uso comum distribuidos à Biblioteca.
Art. 126. Ao Chefe da Portaria incumbe:
1.0. zelm· pela guarda e limpeza das dependências designadas
r;wlo comando;
2.o ter ~~ · seu carg·o os moveis, materiais e utensílios existentes na portaria e nas demais de-pendênci~ referidas no número
anterior;
3.o receber e protocolar os documentos que entrarem ou sairem da Escola;
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4.o expedi:r a correspondência entregue pela secretaria ou subsecretaria da Escola;
5.o e.on:'iervar sob sua guardtl as chaves das salas e dependências ref.eridas nos ns. i e 2;
6. 0 fazer pedido do material necessário ao asseio das depen(lênclas mfm·idas no n. 1;
7.0 dir'igir o servióo dos s~rvelltes postos à sua disposição, por
intermédio do feitor geral;
g_o escr·iturar o livro carga e descarga dos_ artigos distribuidos às dependências da responsabilidade do porteiro.
Art. 127. Um dos serventes, designado pelo Comandante, será
o encarregado da limpeza e conservação do. estabelecimento e, subordinado. diretamente ao Ajudante da Escola, terá a seguinte inCumbência:
f.C> fazer diariamente a chamada do pessoal sob sua direcrto,
dando parte dos que faltarem;
2.o dirigir os serviços braçats;
3.0 ter Eob sua responsabilidade a ferramenta e utensílios a
seu cargo, dando parte ao ajudante de qualquer· extravio ou avaria;
4.0 ter a seu cargo a relação dos artigos sob sua responsabili~
dade, assinada pelo Ajudante e visada pelo Fiscal.
Art. 128. Ao médico incumbem as atribuições definidas no
Capítulo V do Regulamento do Serviço de Saude em Tempo de Paz,
no Regulamento interno e dos Serviços Gerais dos Corpos de Tropa
do Exército e mais as seguintes:
f.O tratar dos oficiais (inclusive dos alunos) e das pessoas de
suas famílias, doentes em suas residências;
2.0 prestar socorros de sua profissão, não sP aos empregados
civis e militares do estabelecimento, como às famílias destes;
3.o participar imediatament~ ao fiscal qualquer indício de moléstia contagiosa ou de epidemia que se manifeste no estabelecimento,
indicando os meios para debelar e evitar a propagação do mal;
1!.0 ter a s9u cargo a relação de todo O material e UteP.SílÍOS
que lhe couberem;
;;;,o acompanhar as turmas de alunos em trabalhos fora do es ...
tabelecimento, quando lhe for determinado;
6.o todas as obrigações consignadas no regulamento n. 58, para
o regular funcionamento das formações sanitárias, no que fOr compatível com o regime escolar.
Art. 12.9. Ao veterinário incumbem as atribuições e deveres
determinados no Regulamento para o Serviço de Veterinária em
Tempo de Paz e no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais dos
Corpos de 1'ropa do Exército.
Art. :130. Os desenhistas deverão executar os trabalhos que
lhes forem distribuídos, dentro dos prazos marcados, zelando pela boa
utilização e conservação de todo o material distribuído à Secção.
§ 1. 0 O Comandante designará, tendo em vista a capacidade
profissional, um dos desenhistas para executar e repartir com os
demais, oS trabalhos a cargo da Secção, sendo responsavel pela boa
execução e regularidade dos mesmos.
.
§ 2. 0 Ao desenhi.sta chefe incumbe .escriturar o .livro carga e
descarga da Secção de trabalhos gráfieos.
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CAPíTULO III
DA NO~EAÇÂO DO PESSOAL

Art. 131. O Comandante da Escola é nomeado por decreto e
os demais oficiais da administração são designados pelo Ministro da
Guerra, todos mediante proposta do Chefe do Estado Maior do Exército.
Art. 132. O pessoal do quadro de instrutores de que trata o
art. 46, é nomeado pelo Ministro da Guerra por proposta do Chefe
do Estado Maior do Exército.
Parágrafo único. Com exceção do Sub-Diretor do Ensino e
dos instrutores estagiários, os demais oficiais do quadro de instrutores são nomeados sob a designação genérica de "Instrutores", da
~seola de J~::;tado Maior, cabendo ao Comandante designar os instrutol'es-chofes e a repartição de todos pelos diferentes assuntos
táticos, de acordo com as conveniências do ensino, respeitadas as
restrições do art. . 37, no qual respeita à táLica das armas, e à quesUto do bie.rarquia, quando se tratar· de instrutores-chefes.
Art. 133 . .Os ofi•ciai.s e prof·essores -civft:; de que trata o artigo 30, parágrafo- único, são designados pelo Ministro da Guerra, por
proposta do Chefe do Estado Maior do Exército.
,
Art. 134 Os cargos e funções públicas• civís s·erão providos nos
termos da legislação geral e os funcionários civis e extranumerários
ficarão subordinados à mesma legislação.
TITULO VII

Capítulo único
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 135. O Comandante exerce sobre todo o pessoal da Escola as atribuições disciplinares conferidas pelos regulamentos aos
comandantes de corpo.
Art: 136. A frequência dos oficiais a todos os trabalhos escolares é um serviço militar, por cujas faltas serão reSponsabilizados na
forma prescrita no Regulamento DisCiplinar do Exército.
§ 1.0 Ao oficial aluno que faltar, no mesmo dia, a uma ou mais
aulas, ou exercícios, marcar-se-á, respectivamente, um ou três pontos, conforme haja ou não justificativa.
O oficial será desligado da Escola ao atingir trillta pontos durante um ano letivo. Se, no entanto, quinze faltas decorrerem de acidentes em trabalho esco-lar, ou de moléstias adquiridas nos exercícios
no terreno, o des·ligamento só se efetivará ao contar o aluno cincoenta porttós.
§ .2.0 O oficial desligado por pontos pode reingressar na Escola
uma única vez e. ainda assim, caso cincoenta por cento dos pontos
sejam provenientes de faltas justificadas.
·
§ 3.0 A ,justificação das faltas deve ser feita perante o diretor
de ·Ensino da Escola, ou, por delegação deste, ao subdiretor cte Ensino, dentro de quarenta e oito horas, ou no rrimeiro dia de comparecimento do oficial.
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Art.· 137. Os aluno-s. que. em virtude da aplicação das disposições dos Títulos V e VII, tenham sido desligados da Escola por inaptidão ou medida disciplinar, não podem ser rematriculados, exceto, no primeiro caso, os do Curso de Preparação. que poderão rematricular-se uma única vez.
Art. 138. O~· aluno~ desllgados, mediante ordem superfor e com
motivo declarado não compreendido nos casos. ·citados no artigo anterior, podem ser readmitidos no ano que cursavam sem submeter-se
a novo concurso.
TiTULO Vlll

Disposições transitórias

CAPITULO I
Art. 139. Enquanto não forem JonsLruidos o quartel e baias do
novo edifício da Escola de Estado Maior, ficam suspensas as disposições retttiivas ao Contingente, equitação, veterinária, etc., deste Regulamento.
Art. 140. As provaS eliminatórias para o ingresso em 1942, no
Curso de Preparação dos Candidatos à matrícula na E.E.M., serão
realizadas de acordo com as dispo-sições do presente regulamento.
Em 1940 e 1941 :a.s provas de admis-são compree·nderão línguas
estrangeiras, Topografia e Equitação. Esses assuntos serão tratados
ainda em 1940 e 19!d no Curso de Preparação; embora o estudo dos
dois primeiros seja livre, quer dizer, feitos por conta dos candidatos.
constituirão todos matéria de prova de admissão.
Art. 141. As provas eliminatórias de 1941 deverão ser realizadas
de acor·do com o art. 65, obedecendo ainda ao que prescrevem as ins-·
truções publicadas no Boletim do Exército n. 21 (Suplemento} de 22
de abril de 1939- Pág. 1.5~6. As de admissão de 1940 e 19/d (finais do Curso de Preparacão e as provas livres} regular-se-ão pelas
instruções publicadas no Boletim do Exército n. 37 - 1." parte. de
1<1 de setembro de 191.~:0 e arts. 72 a 87 do presente.Regulamento.
Art. 142. Ein 194.0 e 1941, o julgamento das provas de admiss-ão
deverá S{'.r realizado de acordo com os arts. 77 a 79 e 82 a 84 do
presentb Rcg·ulamento, obedecendo ainda às seguintes disposicões:
a) a nota das provas de línguas facultativas entrará na formação da nota média das provas de línguas obrigatórias•, quando
igual ou superio~ a 5 (cinco).
As notas das provas de línguas obrigatórias e a da prova de Topogcafia (art. 65}, analogamente, só entrarão na formação da "nota
médla. final'', quartdo iguais ou superiores a 5 (cinco), feitas no div;isor geral as correspondentes modificações.
b) no c.álculo ctus notas médias, r~sultantcs das notas confer:idas
por vários julgadores a uma mesma Prova, o~ de notas conferidas a
várias partes de uma mesma prova, só ~e <irredondam os resultados
gerais e não as· parcelas.
O arredondamento consiste em elevar para 0,5 e para 1,0 o valor
das frações respectivamente inferiores a cada um desses números.
Col. de Leis - Vo). I!
37
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·Não se arredonda a nota média ['inal das r,rovas de admissão;
_ c) o candidato é declarado" "sem classificação bastànte para ma-trfcula na E. E. M. '', quandG:
1. 0 O valor numérico da nota média final das provas de adrriissfio for ·inferior à fixada neste Regulamento (arL 81);
2.0 Quando a nota média da prova de ~üitica, antes de ser multiplicada pelo -coeüciente, for inferior a 4 (quatro);.
3.0 Quando a nota de qualquer das provas, exceto as de linguas,
for inferior a 3 (três) antes da multiplicaç.ão pelo respectivo coefi-

ciente.

Art. 1113. Só será permitida a matrícula de oficiais superiores
no Curso de Preparação nos unos de 1941 a 1943.
Pàrágrafo único. Os oficiais que tiverem terminado o Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (atual da:2· Armas) antes de 1932, e que
satisfaçam às condições de inscriçJo previstas no art. 55, poderão
matricular-se no Curso de Preparação, mediante requerimento ao
·Chef8 do Estado 1\·Iaior do Exército.
Art. 144. O diretor. o subdil~etor do Ens-ino, os instrutores-clwfes, os Instrutores-adjuntos, os Estagiários, os Professores e o 1.0 TeuenLe subalterno do Contingente quando ministrar instrução, perCebem uma gratificação mensal, fixada pelo ministro da Guerra, de
acordo com a lei orçamentária e rroposta do·E.stado Maior do Exército. - General Eurico Gaspar Dt1t1•a, Ministro da Guerra.
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ANEXO N. 1
MODELO DE DIPLOMA

( *)

República dos Estados Unidos do Brasil

Diploma de curso de Estado-l\faior
.O

.. ···································

.................

nascido . ~~~ .' · ·.....................................................
.·················································
filho de.

. .................................................. .

tem. o Curso de Estado-Maior, de acordo com o Regulamento aprovado .pelo decl'eto n ....... , de .... de .......... de 19 ...... com a
menção.. . . . . . . . . . . . . .
• ..................... , . , ............ .
Rio de Janeiro, .... de ................... ·......... de 19 .. , ... .
O Comandante da Escola

O Secretário

........... '.
O diplomado

ANEXO N. 1-A
MODELO DE CERTIFICADO ( .. •)

República dos Estados Unidos do B1·asil

Certificado do oficial
Suplerpentar de E.$tado I\Iaior.

o ..

. .. ... . .. . . . . . .. .. . .. . . .. ... . . . . ... . . . ... ... ... .

nascido e1n

.. ... . . . .

........................................ ! • • • • • • •
filho de. . ..............................................•....
frequentou o Curso de Estado-Maior, ele acordo com a· Regulamento aprovado- pelo decreto n ....... , de ...... de ........ de 19 ... .
e está apto para exercer as funJ;ões de oficial Suplementar de" Estado Maior.
Rio de Janeiro, ... ~: .de ................ ·: de 19 ....... .
O Comandante da. ·Escola

O Secretário

..................
(•J O diploma é em pergaminho e tem 0,2.2x0,33.
(" ~) O certificado é em ]JCrg-nminllo c tem 0,22x0.33-.
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ANEXO N. 2

Informações para o concurso de matrícula na Escola de Esta4o
Maior
l Parte

...... Região Militai'

Folha de informações relativa ao {posto e nome) ............. .
. . . . .. ......................................... candidato à
matrícula na Escola de Estado-Maior.
Corpo ·e ·arma ................ : .............................. .
Situação do oficial (arregimentação, etc.) ................. ;, .. .
Idade ....................................................... .
'fempo de_ serviço arregimentado (em cada posto) ................. .

Total.' . · : : · : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Instrutor na _Escola de ........................................... .
Curso de Aperfeiçoamento, em data de .............. com grau ....... .
Tem nota que o desabone ? ............................•.......

Qual? ..................................................... .

Tem robustez física? .... ~ ... sim (conforme ata de inspeção de
não (saude, anexa) .
Decisão do Chef-e do. Estado-Maior do Exército ............... .
• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o ••••••••••••••••• '

U PARTE
1.0 Informações do Chefe do Corpo (ou Estabelecimento) a que
TJel't.cnce o oficial.
A) Apreciação do ofic:al:
a) como instrutor;
b) como Pomandante;
c) quanto ao carater;
d) quanto à sua inteligência;
e) quanto à sua educação militar e civil.
B) ComisSÕ(·s desempenhadas pelo oficial no coroa ou fora dele:
Duraoão:
Desempe.rtho .
.C) Serviço em carnpanha:
Duração:
Combates.
Outras ocoreências;
Citações.
D) Provas públicas a que se tenha submetido e seu desempenho.
E) Obras ·ou trabalhos quaisquer de que seja autor, colaborador
ou tradutor, com ns indicações necessárias à verificação.
F) Que línguas estrangeiras fala, escreve ou traduz'?
G) Sabe conduzir autmnovel?
H) Tem prática de voar?
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I) Que outro título alega e·m seu favor (indicação para a verificação).

z.o Apreciação sumária do comandante, concluindo por indicar
explicitamente Se em sua opinião o oficial tem ou não aptidão para
o serviço de e.c;tado-maior.
3.() Julgamento ào comandante da Hegião Militar (ou diretor ou
chefe ele serviço) .
4.o .Julgamento da comissão de ISindicâlÍcia.

ANEXO N. 3

Quadro Geral dos candülJpitos admitidos ao Concurso de Admissão
à Escola de Estado Maior
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ANEXO N. -i

Quud:ro Geral dos oficiais concon·entes às provas rle ad·mú;são
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ANEXO N. 5

Quadro geral dos oficiais habilitados à matricu!a na Escola de
Estadó Maior
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DEORETO N. 6.658 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

191<0

P1'07'f'oga o prazo para a ob1·igatoriedade de contado?·es-automáticos

nas fábricas de itgtwr.dente e de alcool
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra "a", da Constituição, decreta:
Art.· 1.o Fica pl'Orrogado até 10 de abril de 1941 o prazo estabelecido no art. 1o do Decreto-lei n. ·1.981, de 26 de janeiro de
1940, e já prorrogado velo· Decreto n. 5.890, de 27 de junho último.
para a obrigatoriedade d_e contadores-automáticos uas fábricas de
aguardente 0 de alcool.
Art. 2.0 Revogam-se as disposlcõ.es em conlrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 19ti0, 119° da Independência
e 52° da República.
GE;TULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 659 -

DE

31

DE DEZEMBRo DE

1940

Suprime cargo extinto
O Presidente da República resolve declarar extinto, por -se achar
vago, ( 1) um cargo de Ajudante de Tesoufeiro Geral, Padrão 23, do
Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o
saldo apurado, dentro da verba .global do respectivo orçamento, para
o preenchimento dos cargos vagos correspondentes, do Quadt-o Permanente, em virtude da a-posentadoria de Platina Rodrigues da Silva.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência e
52.0 da República.

GBTULIO

VARGAS o

A. de Souza Costa

DECRETO N. 6.660-

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1940

Auto1'iza o cidadão brasileiro Vitor D'A1'ezo Peixoto Moreira a
comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único Fica autorizado o cidadão brasileiro Vitor D'Arezo
Peixoto Moreira, residente nesta .capital, a comprar pedras preciosas
o
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nos termos do àecreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do· presente
decreto.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.·

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.661-

DE

31

DE DE"EMBRO DE

1940

Autoriza o cilkulão b1·asilei1·o Elísio Sá a cmnprar pedras· preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere.
o ar.t. 74, letra a., da Con-stituiç.ão, e tendo em vista o decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artig·o úrrico. _,Fica autorizado o cidadão brasileiro Elísio Sá,
residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos termos do
decreto-lei n. 466, de 4 de junho· de 1938, constituindo título desta
autorização uma via autênti-ca do presente decreto.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.662 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1940

'Aprova projeto e orçamento, para as ob1·as de methoramentos do
porto de Caravelas, no Estado da Baia

O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que '30m
este ba-ixam. rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da. Viação e Obras Públicas, na importância total de réis
5.437:305$0 (cinço mil quatrocentos e trinta e sete contos trezeptos
e cinco mil réis), para as obras de melhoramentos do porto de Cara-velas, no Estado da Baía.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DElQRE'l'J N .. 6.663

-DE

31

DE DEZEMBRO DE

1940

Reconhece excesso de despesas com obras executadas na Rede de
Viação Férrea Federal do Rio Grande_ do Sul.

O Presidente da República, us-ando da atribuição que lhe confere
o artigo 7_4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo únii:.o. Fica reconhecido o excesso de despesas de 7:131$380
(sete contos cento e trinta e um mil trezentos e oitenta réis), havido
EObre o orçamento aprovado pelo decreto n. 18.750, de 17 de maio
de 1929; para a construção de um dormitório para o pessoal de trens
em Cruz Alta, na Rede de Viação Férrea Federal do Rio Grande do
Sul, levadas -as referidas despesas, após regulat' tomada de contas, à
conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e 52.0 da Rep(Iblica.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DEORETO N. 6.664 -

DE.

3-1

DE DEZEMBRO DE

1940

Aprova planta e 01'ç_amento referentes à aquisição de tetre1~0 e se1·vidão dágua necessários ao abastecimento da Estação de Presi·dentc Wetteeslau, da Estrada de Fen•o Sorocabana.

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Coll6tituição, decreta:
Artigo único - Ficam aprovados a planta e orçamento que com
este baixam, r:ubricados pelo Diretor de Contabilidade_ da secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, referentes à aquisição de terreno e servidão dágua necessários ao abastecimento da Estação de
Presidente WenceBlau, situada no Km. 857,234, do Ramal de Tibagi
da Estrada de Ferro Sorocabana.
Parágrafo único - As despesas que forem realmente efetuadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância -total de
5:149$5 (cinco contos cento e quarenta e nove mil e quinhentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, correrão por
conta da verba de 6.090:704$786, constante do item XII do programa
de obras e aquisições de materiais, aprovado pela Portaria _n. 202,
de 15 de maio de 1938, relativo ao quatriênio 1938/1941, cústeado pela
taxa adicional ·de 10% sobre as tarifas em vigor nas linhas de concessão federal da referida Estrada.
v

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940, H9.0 da Independência
e 52.0 da R~pública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 6. 665 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

194-ü

Aprova as alte1·ações introduzidas nos estatutos ela Sociedade Coope1'ativa de. Seguros do Cent1'0 dos Proprietá1·ios de Hotéis, Restau:rant-es e Classes Anexas do Rio de Janeiro, pela a..'!sembléia
geral extram·diná1·ia de quotistas r~alizada a 28 ele agoSto de 1939
O Presidente da República~ atendendo ao que requereu a So.3iedade Cooperativa de Seguros do Centro dos Proprietários de Hotéis,
Res-taurantes e Classes Anexas do Rio de Janeiro, com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo decreto n. 759,
de 22 de abril de 1936, em operações de seguros de acidentes do
trabalho, resolve aprovar as alterações introduzidas ·nos estatutos
dà referida Sociedade pela assembléia geral extraordinária dos respectivos quotistas, realizada a 28 de agosto de 1939, continuando a
mesma Sociedade integralmente sujeita às leis e regulamentos vig·entes, ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da autorização a que
alude o presente qecreto.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940. :1.19.0 ela Independência

e 52.0 du República.

GE'l'ULIO

VARGAS.

Waldemar Falcão.

DECRETO N. 6. 666 -

DE

31

DE DEZEMBHO DE

1940

Ap1•ova o plano e planta das obras complementares da nova Estação
de D. Pedro Il, na Estrada de Ferro Ceni1·al do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e, de acordo com o art. 8.o do
regulamento aprovado pelo Decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de
1903, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovados o plano e a planta que a este acom-

panham, rubricados pelo diretor de Contabilidade d<i Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicae, que são complemento das obras
da nova estaçiio de D. Pedro Il, de que cogitam os Decretos ns. 363,
de 4 de outubro do 1936, 943, de 3 de julho de 1936, e 1. 791, de 9
de julho de 1937.
-

Parágrafo único. O plano e planta, ora aprovados, já foram objetos de acordo entre a Prefeitura do Distrito Federal e o MinisLério
da Viação e Obras Públicas, tendo em vista os estudos da Comissão de
Elaboração do Plano da Cidade.

Art. 2.0 Em consequência da aprovação, ora decretada, fiCam
desapropriados os imoveis compreendidos, no todo ou em parte, na
referida planta.
Art.. 3.o Em virtude do estudO feito, em conjunto, pela União
e pela- Prefeitura do Distrito Federal, citado no art. 1. 0 , caberá à
União desapropriar os .seguinte~ imoveis:
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Praça da República n. 237.
Rua General Pedra ns. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27/29, 31, 33/35/37, 39, 4.1, !18, 45, 85-c. III, 85-c. IV, 85-c. V,
85-c. VI, 85-c. VII, 85-c. VIII, 85-c. IX, 85-c. X, 85-c. XI, 85-cXII,
85-c. XIII, 93/95-c. III, 93/95-c. IV, 93/95-c. V, 93/95-c. VI,
93/95-c. VII, 93/95-c. VIII, 93/95-c. IX, 93/95-c. X, 93/95-c. XI,
93/95-c. XII, 93/95-c. Xlll, 117-c. III, !17-c IV, 117-c. V, 117-c. Vl,
117 -c. VII, 117-c. VIII, 145-c. I, 145-c. li, 11!5-c. III, 145-c. lV,
145-c. V, 11!5-c. VI, 149/157, 159, 165, 167, 169, 169-c. I, 169-c. II,
169-c. III, 171, 173 (entrada de avenida), 175, 177, 179, 181, 185,
187, 189, 191, (entrada de avenida), 193, 195, 197, 199, 201, 203,
205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 183.
Rua General Pedra ns. 2, 4 6, 8-c. I, 8-c. li, 8-c. III, .8-c,· IV,
8-c. V .. 8-c. VI, 8-c. VII, 8-c. VIII, 10, 12, 14, 16-c. I, 16-c. li,
16-c. III, 16-c. IV, 16-c. V, 16-c. VI, 16-c. VII, 16-c. VIJI, 16-e. IX,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-c. I, 36-c. li, 36-c. UI; 36-c. IV,
36-c. V, 36-c. VI, 36-c. VII, 36-c. VIII, 36-c. IX, 36-c. X, 36-c. XI,
36-c. XII, 36-c. XIII, 36-c. XIV, 36-c. XV, 38, 40, 42-c. I, 42-c. I!,
112-c. III, 42-c. IV, 1!6-c. V, 112-c. VI, 112-c. VII, 42-c. VIII, 4./L
Rua General Caldwell ns. 78, 80, 82, Sl!/86.
Rua General Caldwell ns. 63, 65, 67.
Rua Santana ns. 5, 7, 9, 11, 1.3-c. A.
Rua Santana ns. 8, 10 e 12.
Rua Marquês de Pombal ns. 3, 5, 7, 9, 11.
Marquês d.e Pombal ns. 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
1\larquês de Sapucaí ns. 39, 41, 73, 75, 77 e 79.
Marquês de. Sapueat, ns. 40, 112, 411, 44-A, 46, 48, ·50, 52; 54.
Rua Nabuco de Freitas, ns. 61, 61 Sob., 63, 65, 67, 69 e 71.
Ru~ Nabuco de Freitas, ns. 4, 8 e 48.
Rua da América·, ns. 2(}7, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223,
225, 227, 229, 23'1, 233 e 235 ..
Hua da América, ns. 181,, 186, '192, '194, 196, '!98, 202 e 206.
Rua Comandante Maurití, ns. 17 e 16, casa I.
Hua Rêgo Barros, ns. 75, 79, casa I, 79-cll, 79-ciii, 79-ciV,
79-cV, 8'1, 83, 85, 87, 89-ci, 89-cii, 89-eiU, 89-ciV, 89-cV, 91-A, 93, 95
e 97/99.
Rua· Rêgo Barros ns ~ 4.6, /18, 50, 52, 56, 58, 60 62 · 64 66 68
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 811, 86, 90.
'
'
'
'
,. .
Rua Sen~ador Pompeu, ns. 240, 2112, 246, 248, 250, 252, 254, 256,
258, 260, 26t; 264; 266, 276; 290.e 296.
Rua Bento Ribeiro, ns. 11, '13, 15 19 21 25 27 29 · 31 33 5'1
55, 63 e ·6·5.
'
' · '
'
'
'
'
' ' '

Rua Barão de S. Felix, ns. 157, 157-A, _159, 161, 163, 165, 167,
169, 1711 173, 175, 177, 179, '181, 183; 185, 187, 189, 189-A (entrada
da avemda) - A-ci, 189-A-cii, 189-A-ciH 189-A-ciV 191/193 19:5
197, 199, 201.; 20.3, 205, 20.7, 209, 211, 213, 215, 2i7~c;..l ·217~c-Il'
219 e 223.
'
'

ATOS DO PODER EXECUTIVO

71

Rua Barão de S. Felix, ns. 162, 164, 166, 166-A/17{), 172, 174
176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 194; 196, 198. 200; 202, 204,
206, 208, 210, 212. 214, 216, 218 e 220.
Ruo. Senador Euzébio, n. 46, fundos.
Rua dos Cajueiros, ns 31, 33, 37, 41, 45, 4ç,, 51-c-1, 51-r.-Il,
51-c-III, 51-c-IV, 51-c-V, 53, 55, 59, 65, 69, 69 (galpão), 71, 71 (galpão), 71-c-IV, 71-c-V, 71-c-Vl, 71-c-XV!Il, 71-c-XIX, 71-c-XX,
71-c-XXI, 71-c-XXI!, 75, 79, 81, 83, 85, 87; 89; 91; 93, 95, 97 e 99.
Rua dos Cajueiros, ns. 24, 28, :10, 32, 50-A, 50-B, 54, 56, 58, HO,
68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 91!, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 1ü8, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124 e 226.
Travessa D. Felicidade, ns. 38, 46-c-l, 46-c-II, /16-c-III, 46-c-IV,
46-c-V, 46-c-VI, 46-c-VII, 46-c-VIII, 46-c-IX e 48.
Art. 4.0 Nos.termos do art. 40, combinado com o ad. 41 do acima
citado Regulamento, fica declarada a urgência da desapropriação dos
imoveis referidos no artigo anterior.
Art. 5.0 A despesa com as desapropriações de que· trata esta lei
não poderá ultrapassar os recursos orçamentários normais ·para esse
fim atribuidos à Estrada de Ferro Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940; 119° da Independênéia e
52.0 da República.
GETUI.-10 VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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do Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D. O. 15-4-41)
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7.042- AGRICULTURA- Decreto de 2 de abril de 1941Autoriza o cidadão brasileiro José Joaquim da Silva
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7.043 -AGRICULTURA- Decreto de 2 de abril de 1941
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16

---f

7. 0!,6 -

7. 048 -

7. Qt,9 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de abril de 1941
- -Exting:ue um cargo eXcedente na classe J dil. carreira de Biologista D. N .· P. A" do Quadro único
do Ministério da Agricultura. (Pub. D .. O. 5-4-41)

17

FAZENDA- Decreto de 3 de abril de 1941 - Autoriza o cidadão alemão Horst Bécker a _comprar
pedras preciosas. (Pub. D. O. H-4-ld) . . . .. . . .

17
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7.050 -TRABALHO Decreto de 3 de abril de 1941
- Concede à Sociedade Industrial de Sub-Produtos

Animais S. A. autorizacão para funcionar. (Pub.

D. O. 7-t>-41)
7.051 -

................................

17

AGRICULTURA -Decreto de 3 de abril de 1941
- Revoga o decreto n. 6. 304, de 19 de setembr·o
de 1940. (Pub. D. O. 5-4-41) . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

7,052- AGRICULTURA- Decreto de 3 de abril de 1941
~

Outorga concessão ao Governo do Estado de São
Paulo, para aproveitamento da energia hidráulica
de um desnivel existente no curso do rio Capivarí,
no município de São Vicente, Estado de São Paulo~
(Pub. D. O. 23-4-41) . '......................

18

7.053 -AGRICULTURA -

Decreto de 3 de abril de 1941
Autoriza o cidadão brasileiro Arlindo de Oliveira
a pesquisar cristal de rocha no município de São
José do Tocantins dp Estado de Goiaz. (Pub.

~

D. O. 18-4-41)

... .... ... ... .. . .... ... .... ....

21

Decreto dé 3 de abril de 1941
- Autoriza o cidadão brasileirO Benedicto Ferreira Lopes a pesquisar mica, caolim e associados
no município de Mogí das Cruzes do Estado de São
Paulo. (Pub. D. O. 23-A-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

7.054 -AGRICULTURA -

7. 055 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de abril de 1941
~ Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Corrêa
Torres a pesquisar caolim no município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D. O.
18-4-41)

......................................

23

7.056 -AGRICULTURA -

Decreto de 3 de abril de 1941
Autoriza o cidadão brasileiro Antenor Machado
de Azevedo a pesquisar água mineral no município
de José Bonifácio, Estado de S. Paulo. (Pub.

~

............. , . . . . . . . . . . . . . . . . .

~4

AGRICULTUHA - Decreto de 3. de abril de 1941
- Autoriz·a o ·cidadão brasileiro João Alonso Furtado Memória a pe.squisar diatomit&, no município
de Guarani, Estado do Ceará. (Pub. D. O. 18 de
abril de 1941) .......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

D. O.

7.057 -

18-4-41)

7.058- AGRICULTURA- Decreto de 3 de abril de 1941

.7. 059 -

Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Olivier Ghisi a
pesquisar água mineral no município de Tubarão,
Estado de Santa Catarina. (Pub. D. O. 18-4c41)

2G

AGRICULTURA - Decreto de 3 de abril de. 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio da Hocha
Praxedes a pesquisar talco, amiant.o e xisto grafitoso
Iio município de Pará de Minas, do· Estado de Minas
Gerais. (Pub: D. O. 18-4-41) ................ ;

27
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7. 060 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de abril .de 1941
. . . .:._ Autoriza· o cidadão brasileiro AbdÍ:m. Rodrigues
a pesquisar. cristal de rocha n_o município de São
José do Tocantins do Estado de Goiaz . (Pub. D.
o. 18-4-41) . . .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . .

7 .06'1 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de abril de 1941
- Autoriza o dd<idão brasileiro Benedito Ferreira
Lopes a pesquisar cao1im e associados nu município de _Mogí das Cruzes,_ do Estado de São Paulo.

7. 062 -

7.063

(Pub. D. O. 18-4-ld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

VIAÇÃO - Decreto de 4 de_ abril de 1941 - Modifica a redução· do art. 10 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 4. 969, de /1 de dezembro de .
1939. (Pub. D. 0. 7-4-41) ................... ·.

30

~AGRICULTURA

7. 064 -

7.065 7.066 -

7. Of\7 -

7.068

28

- Decreto de 4 de .abri! de 1941
-·Aprova as es-pecificaç'Ões e tabelas para ·a classificação. e f.iscalizaçfio. da -exportação da banana
anã ou nanica, visando a sua padronizar,.ão. (Pub.
D. O. 7-'•-'d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

GUERRA Decreto de 4 de abril de 1941 Aprova tabela numérica para o P(;JSSoal extranumerário-mensalista, ela 2.a Circunscrição de Recrutamento do Ministério da Guerra._ (Pub. D. O.
7-4-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

FAZENDA - Der,reto de 4 de abril de 1941 Suprime cargo. extinto. (Pub. D. O. 7-li-41) . . . .

34

VIAÇAO- D~creto de 7 de abril de 1941 - Aprova projeto c orçamenlo para prosseguimento das
obras do can!)l de Santa Maríá, no Estado de ·Sce..:.
gipe. (Pub. D. O. 9-<-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

VIAÇÃO- Decreto de 7 de abeil de 1941 -Aprova
projeto e orcamento para construção de um ni.m·o
de cais, na cidade de Jaguarão, Estado do Rio Graüde
do Sul. (Pub. D. O. 9-4-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

-~EDUCAÇÃO-

7. 069 -

7. 070 -

D0creto de.S de al)ril do 1941Concede inspeção permanente ao Ginásio Ameri-cano, com sede em Salvador, Estado da Baía. (Pub.
D. O. 7-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

EDUCAÇÃO - Decreto de 8 de abril de 1941 Concede inspeção permanente ao Ginásio Barão de
Antonif!:a. com sede em ·Mafra, Estado de Santa Catarina. (Pub. D. O. 7-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

JUSTIÇA -' Decreto de 8 de abril de 19/d - Declara extinto cargo excedente. (Pub. D. O. 10
de junho de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

00 i>oDER BX·:SCUTIVO

7. 071 -

7. 072 -

7.073 -

FAZENDA - Decreto de 9 de abril de 1941 _
Prorroga -até 1 de· julho de 1941 ó prazo :Para a oPrigatoriedade de contadores-automáticos nas fábricas de aguardente e de álcool. (Pub. D. O. 14
de abril de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

AGRICULTURA - Decreto de 9 de abril de 1941
-Transfere do Km. 47, na Estrada Rio São Paulo,
para .o imovel onde funcionou a antiga !EScola de
Agri-cUltura e Medicina Veterinária no município de
Piraí, Estado do "Rio de Janeiro, o Aprendizado
Agrícola· "Nilo Peçanha". (Pub. D. O. 14-4"41)

37

AGRICULTURA - Decreto de 9 de abril de 1941
___:o_ Retifica· a redaf~ão do art. 1.0 do decreto n. 6.631,
de 23 de dezembro de 1940. (Pub. D. O. \8-4-41)

38

7.074 -AGRICULTURA -

Decreto de 9 de abril! de 1941
- Autoriza o ·cidadão brasileiro Silvio Ferrara a·
pesquisar carvão, no münicipio ·de Urussanga, Estado de Santa Catarina. (Pub. D. o. 25-4-41) . . .

Decreto de 9 de abril de 19/d
-Autoriza a "Empre.sa Baiana de MineraiS Ltda."
a ·pesquisar ·manganês e associados no municíPio de
Bonfim do Estado da Bala. (Pub. D. O. 25-4-41)

38

7.075 -AGRICULTURA -

7. 076 -

39

AGRiéULTURA - Decreto de 9 de abri!· de 1941
- Autoriza o cidadão bra·sileiro Luiz Holanda .Mon..:
t.enegro a pesquisar magnesita e associados no município de Iguatú, do- Estado do Ceará. (Pub. D.
O. 18-4-41) .................. .,. . . . . . . . . . . . . . ..

H

7.077 -·AGRICULTURA - Deeret.o de G de abril de 1!Í4!
- Autoriza c ddadão brasileiro Luiz Holanda MOn-

tencgro a pesquisar magnesita e associados no município de Iguatú, do Estado do Ceará. (Pub .. D.

o.
7. 0"78 -

7.079 -

7. 080 -

18-4-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGRICULTURA - Decreto de 9 de abril dF 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Holanda Mon...
tencgro a pesquisar magÍ1esita -E: associados no mu...
nicípio de Iguatú, do Estado ào Ceará. (Pub. D.
o. 18-4-41') . . .. ·. '•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAZENDA - Decreto de 10 de abril de 194"1 Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista da Tribunal de Contas e
Diretoria do Domínio da União, no Ministério da
Faz-onda. (P,ub. D .' O. 15-4-41) .... _. . . . . . . . . . .

12
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ftli

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abríl de 1941
- Autoriza "Minas .cl_e Ferro S. A.", a lavrar a
jazida de ferro existente no munitcípio de Mateus
Leme, do Estado d.e Minas Gérais. <Pub. D. O.
25-4-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
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7.081 -AGRICULTURA- Decreto de 10 de abril de 1941
- Declara nula a· concessão de l;.wra outorgada à
"S.ociedade. Mineralurgia Ltda. ", a título provisório, pelo decreto n. 1.986, dê -15 de dezembro· de
1939 do Governo do Estado. de Minas Gerais. (Pub.
D.

7.082 -

7.083 -

7. 084 -

7. 085 -

Q.

15-ltc41) ........... ·.· ................. ,

AGRICULTURA- Decreto de 10 de abril de 1941
-Autoriza o éidadão brasileiro Antonio de Br-ida a
peSquisar carvão mineral no município de Urus.:.
sartga, do Estado de .Santa Catarina. (Pub. D. O.

lt7

25-4-ld) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . •

'•1

&GRICULTURA- Decreto de 10 de abril cte· 1941
- Autori~;a o cidadão brasileiro Fernando Genovez
a pesqUisar água termal no município de Tubarão,
no Estado de Santa Catarina (Pub. D. O. 25-4-id)

48

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José de -Paiva Oliveira a pesquisar água mineral no município de Par,...
reiras, do Estado de Minas Gerais (Pub. D. O.
13-5-41 ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
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VIAÇÃO - Decreto de H de abril de 1941 - Aprova
projeto e -orçamento básico, para construção de
três automoveis de linha, de The Lcopoldina Railway
Company, Limited (Pub. D. O. 19-4-41) ....... , .

50

7.080 -VIAÇÃO- Decreto de 14 de abril de 1941.- Aprova

'I.<J" 1 -

7. 088 -

projeto e orçamento, para construção. de uma caixa
dágua metálica, em Ribeirão Vermelho, da Rede Mineira de Viação (Pub. D. O. 3-5-'11) . . . . . . . . .

5

AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril de 1941
Extingue um cargo e:xceden te da classe- E da carreira.
de Observador Meteorológ·ico do Quadro único do Ministério da Ag-ricultura (Pub. D. O. 16-4-41) ... , .

51

AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril de 1941
- Declara sem efeita extinção de um cargo, de que
trata o decreto n. 6.919, de 5 de março de 1941 (Pub.
D. O. 16-4-H)................................

7.089 -

GUERRA - Decreto de 14 de abril de 1941 Aprova nova tabela nurriérica para o pessoal extranumerário-mensalista da Escola Militar (Pub. D. O.
16-4-41) ........................ '..............

7.090 -

7. 091 -

52

52.

GUERRA- Decreto de 15 de abril de 19H - Suprime cargos de carreiras extintas (Pub. D. O.
17-4-41) ........... ····························

53

GUERRA - Decreto de 15 de abril'de 1941 - Extingue cargos excedentes (Pub. D. O. 17-4-41)...
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7.002 -AERONÁUTICA- VIAÇÃO- Decreto de 15 de abril

7.003 -

de 1941 - Suspende,. por 30 dias, a aplicação do.
decreto n. 6.944, de 10 de março de 1941, ao D.A.C.
do Ministério da .Aeronáutica e dá outras providêricia~ (Pub. D. O. 17--l-41) ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .

54

JUSTIÇA- Decreto de 16 de abril de 1941 -Declarn exlinto cargo excedente (Pub. D. O. 18-4-41)

55

7.091 -•JUSTIÇA- Decreto de 16 de·abril de 19111- Su-

7. 095 -

7. 096

7. 097 -

7.098 -

7. 099 -

7.100 -

7.101 -

7.102 -

prime um cargo extinto do Quadro_ I, do l\.finistério
da Justiça e Negócios Interiores (Pub. D. O. 18-4-41)

55

FAZENDA- Decreto de 22 de abril de 1941 - Auc
torha o cidadão brasileiro Elias Francisco"'de Amorim a Comprar pedras preciosas (Pub. D. O.
22-5-41) ......................... :.. . . . . .. . . . .. .

55

FAZENDA - Decreto de 23 de abril de 1941 - A,utoriza o cidadão brasileiro Demóstenes A.zevedo a
comprar pedras preciosas (Pub. D. O. ,23~5-41)..

56

FAZENDA - Decreto de 23 de abril de 1941 - AuLm'iza o cidadão italiano Cérvio Giuseppe a comprar
pedras preciosas. (Pub. D. O. 3-5-41) . . . . . . . . . . .

56

VIAÇÃO_ Decreto de 25 de abril de 1941- Aprova
projeto e orçamento básico, para aquisição e montagem de um forno "Morgan", para derreter bronze,
nas oficinas de Porto Novo, de.The Leapoldina R'ailway Company, Limited (Pub. D. O. 3-5-41)....

57

VIAÇ,\0- Decreto de 25 de abril de 1941 -Aprova
projetos e orçamentos revistos pela Comissão Especial incumbjda do exame das obras, aquisições_
e melhoramentos executados na Rede ·Mineira de
Viação, no período de 1928 a 1938 (Pub. D. O.
7-5-H)........................................

57

JUSTIÇA - Decreto de 25 de abril de 1941.- Autoriza., a lftulo provisório, o cidadão br.asileiro Francisco Moreira Lamyn a pesquisar jazidas de petróleo e gases .naturais, em terrenas do. domínio, privado, na Ilha do Raimundo, situada na Baía de Guanabara, no Distrito Federal IPnb. D. O. 2-5-41)..

58

VIA,ÇkO- Decreto de 25 de abril de 1941 - Desapropria área de terreno para construção de. Variante
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (Pub. D. O.
28-4-41) .............................. :........

59

EDUCAÇÃO- Decreto de 26 de abril de 1941- Altera a redação do art. 192 do Regulamento aprovado
pelo decreto n. 17.805, de 23 de.maio de 1927 (Pub.
D.0.9-5-41) .................. ~ ... ·............
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7.103 -

7.104 -

7.105 -

7. !06 -

7.107 -

AGRICULTURA - Decreto de 26 de abril de !94!
-Retifica o decreto n. 7 .045, de 2 de abril de 1941
(Pub. D. O. 29-4-41)...........................
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AGRICULTURA - Decreto de 26 de abril de 1941
-Autoriza o cidadão braSileiro Emrrianoel de Som.:a
Lima a pesquisar manganês e associados no' município de Caeté do Esta,do de Minas Gerais (Pub. D. O.
13-5-41).......................................

31

AGRICULTUHA- Decreto de 26 de abril de 1941 Outorga· a ·carmelito Antenor de Castro ou a sociedade que organjzar, concessão para aproveitamento·
progressivo de energia hidráulica de um trecho do
rio Curral, no Município de Passa Tempo-, Estado de
Minas Gerais (Pub. D. O. 15-5-41).............

62

AGRICULTURA - Decreto de 26 de abril ·de 194!
--:- Concede à ''Companhia Mineração Pieui Sociedade Anônima" .aUtorização para funcionar como
empresa de minera~ão (Pub. D. O. 8-5-41).......

61<

AGRICULTURA - Decreto de 26 de abril de 194!
-Concede à Plurnbum S. A., Indústria Brasileira

de Mineração, autorização para funcionar com em7.108 -

7.109 -

-7. i! O -

7.111 -

presa dé mineração (Pub. D. O. 2-5-ld) . . . . . . . . .

li4

AGRICULTURA - Decreto de 28 de abril de 19/d
- Autoriza ,a Companhia Nacional de Grafite Limi'tada a pesquisar grafite em terras da Fazenda Goiabal, municÍpio d~ Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo (Pub. D. O. ~4-5-41) ......... , . . . . . . . . . .

65

AGRICULTURA - Decreto de 2~ de abril de 19H
- Autoriza a Empresa Baiana de Minerais Limitada a pesquisar manganês e associados no município ele Bonfim do Estado da Baía. (Pub. D. O.
13-5-11) . . . . . . . . . ······.... .. . .. . . . . .. . .. . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 28 de abril de 1941
- Autoriza a cidadã brasileira Conceição Duque
Feiler Schrnalz a pesquizar mica e associados no
município de Pec;anha do Estado de Minas Gerais.
(Pub. D. O. 13-5-11) .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .

6l

AGRICULTURA -Decreto ele 28 de abril de 1941
- Autor.iza a senhora Conceição Duque Feiler

SchmalZ a.

7.112 -

p~squisar mie~

. e associados no muni-

cípio de Suassuí do Estado de Minas Gerais. {Pub.
D. O. 13-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

EXTERIOR - Decreto ·de 28 de abril de 1941 Suprime o Consulado honofáf.io em Portland, Estados Unidos. (Pub. D. O. 30-4-41) . . . . . . . . . . . •
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7.i13- AGRICULTURA- Decreto de 28 de abril de 19H
- Autoriza o Governo do Estado de São Paulo
a construir uma linha de transmissão, redes ·de
distribuição primária, uma sub-estação formadora
e· postos de transforii1ação na Prefeitura Sanitária
de Campos do J ordão, para suprim~nto de energia
elétrica a dois próprios estaduais.
(Pub. D. O.
18-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

7.111<- AGRICULTURA- Decreto de 28 de abril de 19H
- Autol'iz:::t o cidadão brasileiro .Luiz de Alm(üda
Josephson a pescluisar manganês no município de
Santo Antonio de Jesus do Estado da Baía. (Pub.

D.. o.

'] .115 -

13-5-41)

...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

AGRICULTU!iA - Decreto de 28 de abril de 1941
Autoriza o cidadão brasileiro J.ulio Paulo
Tietzma.nn a pesquisar calcúreo e associados no
município de Brusque do Estado de Santa ·catarina. (Pub. D. O. 13-5~41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

7.116 -AGRICULTURA- Decreto de 28 de abril de 1941

- Autoriza o cidadã'o brasileiro João Al6nso Fur-·
tado Memoria a pesquisar -diatomita no município
de Soure do Estado do Ceará.
(Pub. D. O.
11.117 -

7. 118 -

7.1i9 -

13-5-H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

AGRICULTUlL<\ - Decreto de 28 de abr11 de 1941
___:_ Autoriza o cidadão brasileiro \Valdemar Rolla
a pesqniSm~ amianto e associados no município
de -S. Domingos do Prata, Estado de -Minas Gerai's.
(Pub. D. O. 13-5-41) ... '.... ............ ... . . . . •

74

AGRICULTURA -Decreto de 28 de abril de 1941
- Autoriza o, cidadão,·· brasileiro Mansur _Jorge
Rahne a pesquisar' manganês, ferro e associados
no município de. Habirito do EsLado de Minas
Gerais. (Pub. D. O. 13-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

AGRICULTURA - Decreto de 28 de abril de 1941
. .:. . . . Autoriza o cidadão brasileiro Ji:Lime Spinola
Teixeira a pesquisar mangfinês, no município de
Djalma Du}ra, Estado da Baía. (Pub. D . . O.
13-5-41) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . .

7.120 -

7. 121 -

76

AGRICULTURA - Decreto de 28 de abril de 1941
- Extingue um cargo exc~dente da classe J da
carreira ·de ·Agrônomo Fruticultor do Quadro
únieo do Ministério da Agricultura. (Pub. D. O.
30-4-41) •............•...•......... :· .. : ..• : •·

77

AGRl CULTUBA ...:.. Decreto de- 28 de abril de 194!
Extingue um cargo. excedente da classe -F da
·carreli·a ·cte Almoxarlfe do Quadro· único do Ministério da Agricultm:a. (Pub. D. O. 30-4-H) . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 30· de abril de 1941
- Aprova tabelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (Pub. D. O. 7-5-41).

78;

JUSTIÇA - Decreto de 30 de abril cl.e 1941 -'Aprova tabela .numérica 'para os extranumerários
mensalistas do Departamento Adniinistrativo do
Serviço Público. (Pub. D. O. 5-5-41) .. .. .. .. ..

9&

GUERRA - Decreto de 30 de abril de 1941 Aprova novas tabelas numéricas para o pessôal
extranumerário mensalista de diversas repartições do Ministério da Guerra. (Pub. D. O.
5-5"/'1) . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

99

VIAÇÃO - . Decreto de 5 de maio de 1'941 Desapropria imovel em Caxias, pm·a sede do Distrito de Guanabara, do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento. (Pub. JJ. O. 7-5-41) . . . . .

10f

'

7.126 -

'

AERONAUTICA - Decreto de 5 de maio de 1941
- Concede permissão à Sociedade Anônima Brasileira "Navegação Aérea Brasileira S. A.", para
estabelecer tráfego cOmercial no território nacional. (Pub. JJ. o. 6-5-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

7.127- AGRICULTURA- Decreto.de 5 de maio de '1941
- Autoriza a Companhia Força e Luz. Cataguazes- ·
Leopoldina, S ... A., a ampliar·a Usina hidro-elétrica
de Ituerê, no município de Pomba, Estado de
Minas Gerais. (Pub. De O. 4-6-41) . . . . . . . . . . . . .
7.128 -

7.129 -

JUSTIÇA - Decreto de 6 de maio .•de 194'1 Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista da Penitenciária Agrícola
do Distrito Federal. (Pub. JJ. O. 8-5-id) . . . . . . .

102

102

103

VIAÇÃO - DeQreto de 6 de maio de '1941 Aprova projeto e\ orçamento para prosseguimento
da construção da Ponte das Laranjeiras, . na Estrada de Ferro D. Teresa Cristina. (Pub. D. O.
8-5-41) . . . . . . . . . . '..........................

10ó

EDU CAÇAO - Decreto de 7 de maio de 1941 Suprime três cargo_s, em comissão, de Assistente,
padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério
da Educação e Saude, extintos em virtude do
disposto no decreto-lei n. 2.895, de 21 de dezembro de 191>0. (Pub. D .. .0. 9-5-41) . . . . . . . . . . . . . .

1()5.

7.131- EXTERIOR, JUSTIÇA, FAZENDA, GUERRA, MARINHA, VIAÇÃO, .AGRICULTURA, , EDUCAÇXO;
TRABALHO e AERONAUTICA - Decreto de 7
de maio de 1941 - Manda observar completa
neutralidade na guerra entre a Alemanha e o
Reino da ·Itália, de um lado~ e o Reino da lugos!'ávia, do. outro. (Pub. D. O. 9-5-41) . . . . . . . . . . .

105>
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7.132

~

7.133 -

XII!

EXTERIOR - Decr~to d_e 7 i:!e maio de 1941 Faz .Pública a retificação, por parte do Governo
do Paraguai, da Convenção Internacional de 'relecomunicações, firmada em Madrid,. a 9 de dezembro de 1932. (Pub. D. O. 9-5-41) . . . . . . . . . . . . . .

106

EXTERIOR - Decreto' de 7 de maio de 1941 Cria o Consulado de carrei;ra em Sydney, Austrália.
(Pub. D. O. 9-5-41) . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

'101

7.134- EXTERIOR -

Decreto de 7 de maio de 1941 Promulga o Convênio sobre legalização de mani..:
festos entre o Brasil e a Argentina, firmado em
Buenos Aires, a 23 de janeiro de 1940.
(Pub.
D. O. 10-5-41)

.. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .

107

JUSTIQA - Decreto de 7 de maio de 1941 Declara de utilidade pública a. Federação Taquigráfica Brasileira. (Pub. D. O. 13-5-ld) . . . . . . .

11V

AGRICULTURA - Decreto de 8 de maio de 1941
- Aprova-se as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação de couros e peles, não benefiéiados ou em bruto, de
animais . silvestres, visando a sua padronização.
(Pub. D. O. 10-5-41) ... :.. . .. .. .. .. .. . .. . .. ..

111

AG!\ICULTURA - Dcm·eto de 8 de maio de 1941
- Declara que, para a caracterização dos tipos de
fibras de caroá, paco-paco, guaxirila, juta indiana·
e papoula de ·são Francisco, rião sérá observado o
seu comprimento. _(Pub: D. O. 10-5-41) . . . . . . . .

113

AGRICULTUHA __:Decreto de 8 de maio de 1941
- Prorroga por mais doze (12.) meses o .prazo
constante dó art. 2. 0 n. I, do decreto de conCessão
n. 3.849, de 23 de março de 1939.- (Não foi publicado ainda no Didrio · Oficial por falta de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . ·................... ·..

iH_

THABALHO - Decreto de 8 de maio de 1941 Aprova as alterações introduzidas nos estatutos da
sociedade anônima "Assicurazioni- Generali" pêlas
assembléias gerais de acionistas realizadas a 1 de
ma:io de 1937, ·20 de dezembro de. 1~38 e 26 de maio
de 1939. (Pub. D. O. 20-5-41). . . . . . . . . . . . . .

114

TRABALHO - Decreto de 8 de maio de 1941 Outorga à Empresa de Luz e Força de Sánta Cruz
com sede en:i Itaberá,. Estado Q.e S .. Paulo, ·concessão :para o aproveitall)entq de en13rgia . hidr;íulic'a
até 1/16,5 kw., na cachoeira Salto do Rio Verde, no
R.io Verde; distrito e IDtJnicipio de Haberá, .. comar.':'
ca de Itapeva-, Estado _de ,São Paulo. - (Não foi
publicado ainda. no Diário. Oficial por· falta de pac
gamento). . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. •
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AGRICULTURA - Decretá de 8 ele maio de 1941
-Outorga à S. A.: Central Elétrica Rio Claro, com
sede na cidade d(f Rio Claro, no Estado de São Paulo, concessão· para o aproveitamento da energia hidráulica da corredeira ·cto Rio "Jacaré Pepira", rio
de ágúas públicas, do domínio do mesmo Estado
situada no- distrito de São Pedro, município e c:omarca de Brotas. (Pub. D. O. 14-5-41). . . . . . . . .

115

AGRICULTURA - Decreto de 8 de maio de 1941
~ Ratifica e retifica o decreto n. L947,. de. 28 de
setembro de 1939, que autoriza Vicente J<'rancisco
da Cruz a pesquisar cristal de rocha no municípiO
de Diamantina, Estado de Minas Gerais. (Pub.
D. O. 21•-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

HS

-- FAZENDA.- Decreto de 9 de ·maio -de 1941
Autoriza o cidadão brasileiro Tales da Rocha Viana a \comprar pedras preciOsas. (Pub. D. O. 22 de
maio de 1941) . . . . . ·.......................

1!8

FAZENDA - Decreto de G de maio de 1941
Autoriza o c•idadão brasileiro Felipe Silva a comprar pedras preciosas. (Pub. D. O. 14-5-41) . . . •

1Hl

7' 1 !d -

7.142 -

1:~143

7. H:/1 -

7.145 -

FAZENDA - Decreto de 9 de maio de. 1941 -"
Autoriza o cidadão braSileiro Pedro António Honorato a compràr pedras preciosas. (Pub. D. O. de
. . . . ..........................

-119

AGRICULTURA - Deci·eto ele 9 de maio de 1941
, - Concede à "Águas Minerais Stmta Cruz Limitada" autorização para funcionar como empresa de
mineração. (Pub. D. O. 13-5-ld). . . . . . . . . . . .

120

AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 1941
- Concede à "Empresa Charrúa Limitada" auto.rização para funcionar como empresa de minei-ação. (Pctb. D. O. 23-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . .

!20

7.148 --AGRICULTURA-- Decreto. de 9 de maio de 1941
- Autoriza .o cidadão brasileiro Ercole Amendola
a pesquisar feldspato e mica no murüdpio de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D. O. de
24-5-41) : . . . • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

7.149 -AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Pacifico
Homem Junior ·a pesqvisar manganês nos municfpi_os de· Diamantina e Buenópolis; do Estado de
Minas Gerais. (Pub. D. O. 11-5-41) . . . . . . . . .

122

AGRICULTUI\A - D,ecreto de 9 de maio de 1941
Autoriza a empresa de _mineração -"Castro Lopes
& Tebyriçá" _a pesquisar manganês e ·associados no
município de -Caeté do Estado de Minas Gerais.
(Pl!b. D. O. 24-5-41) . . . . . . . . . . . ·'.........

123
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7.151 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 1941
- Autoriza a effipresa de minera.ção "Castro Lopes
& Tebyriçá" a_ pesqufsar mangánês e associados no
município de Caelé do -Estado de Minas r Gerais.
(Pub. D. O. 24-5c41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
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124

7.152- AGRICULTURA- Decreto de 9 de maio-de 1941

- Autoriza o cidadão brasileiro JoSé Abaeté Esquerdo CurLy a pe-squisar argila no município de
Nova Iguassú do Estado tio Rio de Janeiro: -(Pub.
IJ. o. 11-6-41) . . . . . ' . . ., . ., .. ., ., ., .. ., . .

125

AGRICULTURA - Decreto de. 9 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José Abaeté Esquerdo Curty a pesquisar Caolim e associados no
município de Maricá do Estado do Rio de Janeiro.
(Pub. IJ. O. 24-5-41) . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .

12.6

AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 10/d
- Autoriza o cidadão brasileiro ReinhOld Wendel
a pesquisar mármore no município de Iporunga
do Estado de S. Paulo. (Pub. D. O. 24C5-Id) . . .

127

AGRICULTURA- Decreto de. 9 de maio de HH1
- AULoriza· o cidadão brasileiro H-enrique Jorge
Guedes a pesquisar carvão no município de Tibagí,
elo J~stado do Paraná . (Pub. D. O; 24-5-41) . . . . .

128

7 .151) -- AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 1911
- Auloriza o cidadão brasileiro Fernando Caldas
o. pesquisar talco, no município de Cara.ndaí do l~stado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 24-5-41) . . . . .

129

7.157- AGRICULTURA- Decreto de 9 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Raphaél Ara a
pesquisar óxidos de titônio e. ,ferro no munir.ípio
de Vila Bela, do Estado de São Paulo. (Pub. JJ. O;
24-5-41) . . ' ............. : .............. ,.....

130

7.153 -

7 .1G4 -

7.15~i-

7.158 -

AGRICULTURA - Dêcreto de 9 de maio de 1941
- Autoriza. o cidadão -brasileiro Aldir de Oliveira
a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais (Pub.
. . ........................... :.

131

Decreto de 9 de maio de 1941 - Concede autoriZação para funcionar ao Banco Popular e Agrícola
de São José.da Lage (Sociedade CooperªtiYa deResponsabilidade Limitada),· com sede na Cidade de
São José da Lage, Estado de Alagôas. - Não foi
publicado ainda no Diái'io Oficial por falta de pagamento ................................... .

132

JUSTIÇA - Decreto de 9 de maio de 1941. Aprova novas tabelas numéricas p~ra o pessoal extranumerário-mensaJista do Conselho Federal de
Comércio Exterior. (Pub. D. o, 12-5-41) -......

132

D. O. 24-5-41)
l
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GUERRA- Decreto de 9 de maio de 1941 ----, Aprova novas tabelas nl!lméricas para o pessoal extranumérário-mensalista do Serviço de Fundos ·da 1.a
Região Militar e Fábricas de Juiz de Fora e Piqu-ete, no Ministério da Guerra. (Pub. D. O.
12-5-41)

. . .................................

133

7.162 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de maio de 1941
- Autoriza a Companhia Energia Elétrica Itabirito, S. A., a construir um ramal de transmissão
para fornecimento de energia ,elétrica às indústrias
de mármores e granitos da firma Eurico Guarneri
& Cia., na localidade denominada Cumbí distrito de
_Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 27-5-'d) . . . . .

13'7

7.163 -

Decreto de 12 de maio de 1941 - Aprova as alterações introduzidas nos estatutos da Cooperativa
de Seguros do Sindicato de Lojistas do Rio de Janeiro, pela assembléia geral de quotistas realizada
a 23 de agosto de 1939. - Nfio foi publicado ainda
no Didrio Oficial por falta· de pagamento . . . . . . . . .

137

7.164 -

7.165

7.166 -

TRABALHO - Decreto de 12 de maio de 19/d Concede à Confederação Nacional dos Operários Católicos a prerrogativa do artigo 3.0, alínea e, _do
decreto-lei n. 1.1>02, de 5 de julho de 1939. (Pub.
D. O. 14-5-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .

138

EDUCAÇÃO - Decreto de 12
Concede inspeção permanente
Senhora das Neves, com sede
tado da Paraiba. (Pub. D. O.

138

17-5-4]) . . . . . . . . . .

GUERRA- Decreto de 12 de maio de 1941 - Aprova o Título VI .- Instrução técnica relafiva à peça,
secção e ao esquadrão de metralhadoras e engenhos
do 2. 0 volume da 1.a parte do Regulamento para os
Exercíçios e o Cqmbate da Cavalaria. (Pub.D. O.
11-6-41)

7.167 -

de maio de 19/d ao Colégio de Nossa
em João Pessoa, Es-

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

139

GUERRA/- Decreto de 12 de maio de 1941 - Dispõe sobre pr~zos para as Juntas de Alistamento Militar da 29.a Circunscrição de Recrutamento. (Pub.
D. O. 14-5-41)

............................c....

226

7.168 -

VIAÇÃO- Decreto de 13 de maio de 1941 - Aprova a justificação das despesas feitas, com a aquisição da lancha "Iguassú ", pela Companhia Docas
de Santos. (Pub. D. O. 29-5-41.) ............. : .

226

7.169 -

Decreto de 13 de maio de 1941 - Aprova o projeto e orçamento, para. aquisição de 10- vagões de
aço .para transporte de 'animais e 20 abertos de bordas altas, para instalação do tráfego nos prolongamentos a cargo de "The Great Western of Brasil
Company, Limited". - Não foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta de pagamento . . . . . . . . . . .
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7.170 .- VIAÇAO -Decreto de 13 de maio de 1941 - Apro
:va projeto e orcamento, para a construção de um
muro de fechamento do Almoxarifado, no pátio de
Divinópolis, linha de Garças a Belo Horizonte, da
Bcde Mineira de Viaçuo .. (Pub. D. O. 28-5-41}

7.171- Decreto de 13 de maio de 1941- Aprova orçamento para importa.cão de material necessário à conClusão de obras na Estrada de Ferro Central de Pernambuco. - Não foi publicado aind? no Didrio Oficial por falla de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.172 - VIAÇÃO- Decreto de 13 de maio de 19<1 - Aprova projetO e orçam·enLo, para construção de desvio,
posto telegráfico e casa de guarda-chaves no km
855 + 498, ramal de Uberaba, · •da Rede Mineira de
Viação. (Pub. D. O. 28-5-41} . . . . ... . . . . . . . . . . . .
EDUCAÇÃO - Decreto de 13 de maio de 1941 Concede autorizacão para que se organizem e entrem a funcionar os cursos da Faculdade de Filosol'ia do Instituto La-Fayette. (Pub. D. O. 30-5-41}
7.174- Decreto de 13 de maio de 1941 -Autoriza a Empresa Sul Brasileira de EletriCidade; S. A. a efetuar, provisoriamente, a mlidanca de um g-rupo
hidroelétrico·. - Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta de pagamento .... - . . . . . . . .

227

227
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7.173 -

228

229

7.175 -

AGRICULTUBA - Decreto de 13. de maio de 19/d
- Autor·i:Zá João Lobo, proprietário da usina Glória, no distrito .de Macuco; .municíPio d"e Can.tagalo,
Estado do Rio de Janeiro, a modificar e ampliar as
respectivas instalações. (Pub. D. O. 18-6-41}

229

7.176 -

VIAÇÃO- Decreto de 13 de maio de 194-1 - Aprova prOjeto e orcarnento, para a constru('ão .de um
depósito de locomotivas em Bom. Jardim, .ramal de
Arantes a Bom Jardim, ·da Rede Mineira de Via(~ão.
(Pub. D. O. 28-5-41} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

VIAÇAO ~Decreto de 13 de. maio de 1941 -Aprova projeto e orçamento~ para a construcão de u'm
dormitório para o pessoal da Tra\}ão e Movimento
em Angra dos H.çis, linha de Angra dQS Reis a Monte Carmelo, da Rede Mineira de Viação. (Pub . .D. O.
29-5-ld} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.178 - FAZENDA - Decreto de 13 de maio de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 15~5-41} .. ..
7.179 - TRABALHO ~ Decreto de 13 de maio de 1941 ~
Suprime um cargo excedente da classe C da carreira .de· Trabalhador do Quadro único do Ministério ao Trabalho, Indústriq, e Comércio. (Pub.
D. O. 15-5-41} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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231
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'l'ilAB!~LHO

- Decreio de 13 c! e maio de ! 9.\1 um cargo excedente da clr,sse H da carrcil·a de Estatíslico ·cto _Quadro único do l\{inist6rio
do Trabalho, Indústria c Comércio. (.Pub. JJ. O.

I~xbngm-'J

15-5-1t1) . . . . . . . ' ...... -.....................

1.181 -

232

GUERHA- Decreto ào H. de maio de 19H- Apl'O-·
;;a modificações elo art. 207, do nef;ulamcnlo bai-_

xado com 'o decreto n. 3.809, de 3 de março de
!939. (PulJ. D. O. '16-5-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

232

GUERRA- Decreto ele H de maio de 19/_d - Aprova Hegulamo:ntO para a Secretari_a Geral do lvlinisi6rio da Guerra. (Pub. D. O. 21-5--'d) . . . . . . . . . .

233

AG-RICULTURA - Decreto de 1!1 de maio ·cte 19-'d
- Autoriz:a a Empreza For~;:.a e Luz de Lages, com
Sede em Lag·es e exploração de serviços de energia hidroclétrica. no município de igual nome, Estado do Santa Catarina, a ampliar suas instalações.
- (Pub. D, O. 7-G-id) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

254

GUEHRA- Decreto de i5 de maio de 19/d-'--- Aprova instruções para a.s "Declarações de HerdE".Ü'OS"
ele que trata o deCÍ'eto número 3. G95, do G de .feYcreiro ele 1939. (Pub. D. O. 17-5-111) .. .. .. .. .

251,

7,185 ,...- FAZENDA - Decreto de 16 de maio de 1941 Derrog·a o art. 45 do decreto n. 22.HJ4, de 17 de
novembro de 1932. (Púb. D. O. 21-5-41).........

257

FAZENDA - Decreto de I6 de maio de 19/d Revoga o decreto n. 1.800, de 14 de julho do
1937. (Pub. D. O. 21-6-ld) .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..

258

FAZENDA - Decreto ele 16 ele maio de 19H
Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 22-5-41)

258

FAZENDA - Decreto de '16 de maio de '1941
Suprime cargos estintos. (Pub. D. O. 22-5-41) . . .

258

FAZENDA - Decreto de 16 de maio ele 19/d
Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 22-5-41) . .

259

GUERRA - Decreto de 23 de abril de 1941 Aprova a nova redação do art. 2.0 do Regulamento
para o Conselho SúperiOl' e Caixa Geral de Eeo- ·
nomias da Guerra. (Pub. D. O. 22-5-41) . . . . . .

·259
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7.186 -

7.187 7.188 7. !89 7.190 -

7.191- MARINHA- Decreto de IG de maio de 1941 Eslabclece disp·osiç,ões es})eciai.s para emba.rque de

oficiais mercantes em categorias imediatamente
superiores. (Pub. D. O. 17-5-4!) . . . . . . . . . . . . . .
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7.192 -

AGRICULTURA - FAZENDA -- TRABALHO Decreto dO 19 de maio de 1941 - Altera o regulamento aprovado pelo decreto n. 6. 980, de 19 de
março de 1941, para fiscalização das sociedades
cooperativas. (Pnb. D. O. 21-5-H- Rep. D. O.
23-5-41) . . ......................... :. . . . . . . . .

7.193 -

261

VIAÇAO- Decreto de. 19 de maio de 1941 - Concede permissão à Rádio Difusora Brasileira S. A.
para estabelecer em Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, uma estação radiodifusora. (Pub. D. O.
2-ô-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

7.194- VIAÇÃO- Dccreto·de 19 de maio de 19H

~ Revoga o decreto n. 4. 700, de 25 de seteinbro de
1939. (Pub. D. O. 29-5-ld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265

7.195- Decreto de 19 de maio de 1941. -Aprova orçamento para importação do material necessúrio no
prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco. (Não foi publicado no D-iário Of·icíal por
falta de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2G5

EDUCAÇÃO - Decreto de 19 de maio de 1941 Adia· a realização das Conferências Nacionais de
Educação e de Saude. (Pub. D. O. 21-5-41)....

265

EDUCAÇÃO - Decreto de 20 de maio de 1941 Reconhece os cursos de música e de artés plásticas
do Instituto de Belas Artes.,do Rio Grande do Sul.
(Pub. D. O. 7-6-41) . ·:.......................

2M

7.196 -

7.197 -

7.198- EDUCAÇJi.O- Decreto de 20 de maio de 194f-

7.198 -

7.200 -

7.201 7.202 -

Concede reconhecimento ao curso de I-Iiiiene e
Saude Pública, mantido pelo Instituto de Higiene
!la Universidade de S. Paulo. (Pub. D. O. 18 de
junho" de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

FAZENDA - Decreto de 20 ele maio de 1941 Prorroga por 30 dias o prazo para apresentação dos
balancetes dos bancos e casas bancárias do Rio
Grande do Sul, referenLes ao mês de abril último.
(Pub. D. 0: 21-5-41) . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

266

VIAÇÃO - Decreto de 20 de maio de 1941 -- Extingue cargo exc~dente. (Pub. D. O. 22-5-ld) . . .

267

Decrelo de 20 de maio de 1941 - Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 22-5-41)....

267

VIAÇÃO- Decreto de 20 de maio de. 1941 -Extingue,cargo excedente. (Pub. D. O. 22-~-41). ..

2-67

VIA.ÇÃO -

7.203 -- MARINHA -

Decreto de 20 dé maio de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub·. D: O. 22 de
maio de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

XX
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7 .20•

Decreto de 21 de maio de 1941 ~ Declara de .utilidil.de pública a "Academia de Leti:as. de São Paulo".
(NUa fói Pliblicad6 ainda no Diárió Oficial por falta
do pagamento) ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

EX'f.ERIOR ~ Decreto de 2t de maio de 19/d ~
Faz púQlica a adesão, por parte do G-overno do Iraquo, à CohvenÇão Internacion·al de 'l'e}eCortmnicaçõeS e Reg·ülam·entos . a ela anexos, firmados Cm
Madrid, a 9 de dezembro do Ül32. (Pub. D. ().
23-51-ld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

EXT.ERIO.R ~ Déer.eto de 21 de maio de 1941 ~
Fáz pública a ratificáção,. por Parte do Governo do
Perú, da Gonvencão sobré Adlninistraçâo Provisória .de Colônias e Possessões Euràpéiâ.s ri.a América,
firmada em Havana, a 30 do julho de 1940. (Pub.
D. O. 23-5-1941
. .. . .... . .. .. .. . .. ..

269

EXTE.RIOR ~ Pecreto. do 21 de maio do 1941 ~
Faz. pública a ratificação, por pa~te do Governo do
Pc'rú, ct·a ConVenção sobre FuncioüáriOs Diplomátic'o_S, firffiada em Rayária, .a 20 de de fevereirO de
1928. (Pub. D. O. 23-5-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

270

7. 208 ~ ,FAZENpA . .,..._Decreto de 22 de maio de 194I~
Revoga p decreto n. 2. 676, de 19 de maio de 1938.
(Pub. D. o. 30-6-Hf .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

271

~

7. 205 -

7.206 -

7. 207

~

·7 .2-09 -

De.Creto de 22 de. tn:;tio ,de 19U ___,.Autoriza o cida.dão brasileiro bjàlma Pinheiro Chagas a comprar
pédras pre_cios:1s.. (Nào .foi publicrido ainda rio
DÜ{rió OfiCia! por falta de !Jagamento) . . . . . . . . . .

272

7.210- T!'AÍENDA- Decreto de 22 de maio de 1"941 At3;t_oriza a firma Garcia & Oliveira a comprar pedr.as preciosas. (Pub. D. O. 7-6-41) ..... ·.......

272

7. 21"1

7.212

~

~

7. 213 -

7.211!

FAZENDA - Dec.reto de 22 de maio de 1941 ~
Autoriza o ·cidadãO brasileiro JoSé de Melo Cavalcanti a comprar pedras preciosos. (Pub. D. O.
7-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

272

FAZENDA ~ Decreto de 22 de maio de 1941 ~
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim dos Santos
Lopes. a corriprar pedras preciosas. (Pub. D. O.
9-6-41) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .

273

FAZENDA ~ Decreto do 22 de maio de 1941 ~
Extln'g'ue cargos eícedimtes. (Pub. D. O. 24 de
maio de 1941) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..

273

~FAZENDA~

Decreto de 24 de maio de 1941 Suprime oar'go ·extinto. (Pub. D. O. 26-5-41) . . .

273
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7.215 -

7.216 -

7.217 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 2.4 de maio de 1941 ConCede -reconhecimento ao' cu.I.'so dé l:mgell_b,afia
civil da Escola de Engenha:çia (i o .P_ará. {.Pt,Ib: 1).· '1).
30-5-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27~

VIAÇÃO - Decreto de 24 de maio de 1841 - Autoriza o recOnhécimento do excesso de despesas
efetuadas pela Rede de Viacão Fé~r~a :federal do
Rio Grande - do Sul, em relacãQ aos· orçaínentçs
·aprovados pelo decreto n. 19'.916; de·24 de· abril' 'de
1931. (Püb. D. O. 7C6-4!) ........... : . ... : .. :.

2711

AGRICULTURA - Decreto de 26 de maio de 1941
- D:iSpõe sobre o <?llprimento tempçrário· (18- ~n.er
gia elétrica pela "The São Paulo Tramway, Light
and Power Company,.Liil).itect;", à_ SQc_ie'çla(Ie .l).pôn_lmà Centrá! Elétrica Rio Çlaro. (Pub. D. O. '28-5-41)

275

MARINHA - Decreto de 2G de· maio de 1941 Declara extintos ·~aí·g_Os vago'1?.· (.Pub. -' D: 'Q. 28 (i e
maio de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.219 -EDUCAÇÃO -Decreto de 27 de maio de 1941 Conc_cde autorizaÇão para funciOp.a:mentO da ·Es_cola ·supei'_ior· de Educacão 'Físic-a;· ·com· sede ein
);'orlo Alegre, Esto.cto do Rio. Grande do Sul. (Pub,
D: O. H-QCU) .· ..... :: ... .'...... ·:: .. :: .. .'...

7.218 -

7.220 -

7.221 -

Decreto de 27 de mu.io d~ 1941 - Concede insiJ.~
ção· Permanente : ao ··colégio 'Sagrado- CoraçãQ .. de
Jesus·, éorh· Sed_e er:h Cahlpinas, EStado· de São. P'aulo.
{Não foi publicado ainda' no Diário ·OfiCia p'Or fálta
de pagamento) . .
.·..................

27ii

277

277

EDUCAÇÃO - Decreto de 27 de maio de 1941 Concede autorização pa:ar ·funCionamento dos cursos
de eng·enheiroS eletricistas e engeriheiros

in~us

triais; 'Qà EScOla PolitécniCa da 'Bafa, com '-s_ed'Ü ·e·m
Salvador; Estado da Baia. '(Pub. D .. o. 25-6-41)'.

277

VIAÇAO - Decreto de 27 de maio de 1941
Extingue cargo excedente. (Pub. ÍJ. O. 29-5CÜ)

278

VIAÇ,lO Decreto de 27 de maio de 194t
Extingue cargo excedente. (Pub. JJ. O. 29-5~41)

278 ·

7. 224 -

VIAÇRO Decreto de 27 de maio de 1941
Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 2.9~5-'41)

278

7. 225 -

VIAÇÃO - Decreto de 27 de maio de 1941
Extingue cargo excedente. (P1,11;l. D; O. 29~5cÜ)

279

VIAÇAO - Decreto de 27 de maio de 1941
Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 29-5-41)

279

7.222 7 .22.3 -

7 .. 226 -
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7.227 -

MARINHA -

Decreto de 28 de maio de 1941 -

Aprova o Hcgulamento para o Comando Naval de
Mato Grosso. (Pub. De O. 30-5-id) . . . . . . ... . . . .

280

MARINHA - Decreto ele 28 de maio de 1941 Altera a distribui~.ão e o efetivo do Pessoal Subalterno da Armada .. (Pub. D. O. 30-5-'11) . . . . . . . .

282

7.229 -EDUCAÇÃO - Decreto de 28 de maio de.19H Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 30-5-4.1).

283

7.228

~

"1.2ou 7.231 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 28 de maio de 19/d Extingue carg·o excedente. (Pub. D. O. 30-5-/d).
AGBICULTURA -

-

283

Decreto de 28 de maio de 1941

Alter::t o valor da potência elo aproveitamento

concedido à Refinadora Paulista S. A. pelo decreto
n. 6.880, de 19 de fevereiro de 194-1. (Pub. D. Q.
31-5-41) . . ·; ..................... '·.... ... . .

284

7.232 -

AGRICULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza a empresa Eletro Química Brasileira
S. A. a fazer a lavra. das jazidas de bauxita .e de
minérios de ferro e de manganês existentes nos
lugares denominados "Morro do· Cruzeiro" e "Saramenha", situados no município de Ouro Preto,
l<~stado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 6-6-H) .. ;

28'

7. 233 -

AGRICULTURA-- Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza o .cidadão brasileiro •rorquato da Silva
Castro a pesqui~o.r' caolim e oúes no nrq_nicípio de
Iguassú do Estado de Pernambuco. (Pub. D. O.
11-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

7.234 -

AGRICULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza os cidad·ãos brasileiros Protásio Rosa
Faguncles e Israel Taylor Fagundes a pesquisar
calcáreo no município de .Bagé do Estado do Rio
Grande do Sul. (Pub. D. O. 11-6-H) . . . . . . . . ..

287

7.235 -

AGRICULTUHA- Decreto de 28 de maio de 1941
- AUtoriza o cidadão brasileiro Nelson Alves ·Ferreira· de Mello a fazer a lavra da jazida de ferro
existente em ·terras da fazenda "Rodrigo", no município .de Nova Lima, Estado de Minas Gerais.
(Pub. D. O. H-6-H) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

28E

AGRICULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Baldonero Barbará
J!'ilho a pesquisar calcáreo no município de Cachoeira do Itapemirim do Estado do Espírito
Santo. (Pub .. "D. O. 20-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

AGRICULTUHA - Decreto de 28 de maio de 194.1
- Autoriza o cidadão brasileiro Moa'cyr da Cruz
Cardoso a pesquisar mica e associados, no município de Ca-pivarí, do Estado do Rio de Janeiro.
(Pub. D. O. 11-6-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

290

7. 236 -

7. 237 -
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7.238 -

A.GHICULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941
- Autorha- o cidadão brasileiro Oscar Machado a
pesquisar mica e associados no município ·de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. (Pub.
D. O. 11-6-1!1) .......................... .-.....

291

7.239 -

AGRICULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza a "Sociedade Cruzeiro do Sul Minérios
Limitada" a pesquisar ouro no município de Itabirito! ·Estado de Mmas Gerais. (Pub. D. O. 11 de
junho de 1941) . .. ................ ·... . .. .. . . . .

292

7.240 -

AGRICULT!JllA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autol'iza o cicladfio ·brasileiro, Mario d'A!meida
a pcs·quisar carvão mineral no município de São
Jerônimo do Estado do Rio Grande do Sul. (Pub.
D. O. 11-G-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293

AGHICULTURA- Decreto de 28 de maio. de 1941
- Autoriza o cidadfio brasileiro Juventino Alves
.Martins U pesquisar mica e assoc.iados no lugar
"H.ancho do Meio", município cte Capelinha, Estado
de Minas Gerais. (Qub. D. O. 11-6-41) . . . . . . . .

294

AGRICULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
-.Autoriza o cidadão brasileiro lmtonio Chácara a
pesquisur ouro -e associados no município de Capelinha do Estado do Minas Gerais. (Pub. D. O.
18-ü-41) . . ........... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295

AG!UCULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
-- Autoriza o -cidadãO brasil-eiro Lt-iiz Rielli a pesqni~ar água mineral no município de Serra.. Negra
do Estado de São Paulo. (l'ub. D. O. 18-6-41) ...

296

AGniCULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Carlos .René Contevillc a pesquisar calcáreo no município de. Cantagalo do Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D ." O. 1i
ele junho de 19'd) ............................ .

297

7 .2/d -

7. 212

~

7.243

1'.214 -

'Z.245 -AGRICULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941

7.2-16

7.247

- Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Sigel
Filho a pesquisar sulfato de sódio e assóciados no
mtmieípio de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina.
(Pub. D. O. 11-6-4'1) .... : ................... .
AGRICULTURA -- Decreto de 28 do maio de 1941
- Autoriza o cidadã.o brasileiro Mario d'A!meida
a v·esqllisar carvão mineral no município de Sfio
Jerônimo do Estado do Rio Grande do Sul. (Pub.
D. O. 11-6-41) ............................ _..
AGHICULTURA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autori:ta o ·cidadão brasile"iro Manoel Correia
Torres, a pesquisar mica no município ele Itaboraí,
elo Estado elo Rio do Janeiro. (Pub. D. O. 11 de
junho de 194."1) ............................. .

298

299

300
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AGRICULTURA - Decreto de 28 de maio de 19/d
...:.... Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo Barbosa
a pesquisar mica no municfcio· de- -Capelinha do
Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 11-6-H) . .

301

Decreto de 28 de maio de 1941 - Outorga a Abel
Feitrin concessão para legalbm1' o aprov,eitamento
da energia hidráulica da queda denominada Dois
Irmãos no rio Urubici, município de .São Joaquim,
Estado de Santa Catarina. (Não foi publicado ainda
no Didrio Oficia! por falta de pagamento) . . . . . . . .

302

AGIUCULTURA - Decreto de 28 de maio de 19/d
- Prorroga por dois (2) ano~. o prazo constante
do n. III do art. 2.0 do decreto n. 4. 170, de :H de
maio de 1939. (Pub. D. O. 17-G-H) . . . . . . . . . . . .

302

7.251 -AGRICULTURA- Decreto de 28 de maio de 19/d
- ProiToga o prazo a: que se refere o n. ·I ·do artigo
2.0 do decreto n. 1. 751,, de 29 de junho de 1937,
que outorgou às Indústrias Klabin do Paraná S. A.
concessão para aprOveitamento de uma queda dágun,
no Estado do Paraná. (Pub. D. O. 6-6-H) . . . . . .

303

7 .21•8 -

7.249 -

7. 250 -

AGRICUL'ÜJRA - Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza o cidadão, brasileiro Alvaro Leoncio
Campos a pesquisar mica e as_sociados no rinmicípio
de Governador Valadares do Estado de Minas Gerajs,
(Pub. D. O. 11-6-1,1) ' ........ , ........ :.......
7.253 -.Decreto de 28 de maio de i9'd -Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Pessoa de Carvalho a pesquisar
ferro e manganês no \UUllicipio de Santa- Bárbara
do Estado de Minas Gerais. (Não foi publicado
aii).da no Diário Oficial por falta de pagai)1ento).
7.252 -

303

3011

7 .25< -AGRICULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941
- Autoriza· o cidadão brasileil'o Albérto Woods
SoareS ·a pesquisar· -·caolim. e assocüidos n'o mU::nicípio de Habiri to do Estado de Minas Gerais. CPub.
D. O. 11-6-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

304

7 .2oo -AGRICULTURA'- Decreto de 28 de maio de 19H
- Autoriza o -cidadão brasileiro Luiz P.ereira Sylla
a pesquisar água mineral no município de Porto
Alegre do Estado do Rio Grande do Sul. (Püb. D. O.
11-6-H) . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

305

AGRICULTURA- Decreto de 28 de maio de 1941
- Concede à ·"Mineral do Brasil Limitada" autorização para fúncionar -como empresa de mineração.
(Pub. D. O, 25-6-41) ...... : ............ ~ .. .. .

307

7.256 -

7. 257 -

Decreto de 28 de maio de 19/d -

Concede à "Inácio

& Companhia Limitada" autorizacão para funcionar

como empresa de mineração. (Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por falta de prigamento). .

307

DO PDDER EXECUTIVO
Págs

7. 258 -

7.259 -

7.260 -

Decreto d.c 2.8 de maio <)e 1941 - Outorg·a conceSsão· a Afonso· .sa·nches Carneiro para distribUir
energia "t"ermo-elétri_ca no---Distrito d:e Nova· Aliança,
inunicípio de RiO Preto, Estado de SãO Paulo e o
autoriZa a construir uma usina term"o-elétrica no
mesmo Distrito_. (Não foi publicado ainda no
Diá1·io Oficial por falta de pagamento) . . . . . . . . . .

307

Decreto de 28 de maio de 194I - Outorga ao Governo do Estado de Minas Gerais, concessão para o
aproveitamento de energia hidráulica até 8,890 kws.
na Cachoeira de Pai Joaquim, no \rio Arag·uarí, de
águas públicas de uso comum, no distrito, ·município· e comarca de Sacramento, no Estado- de :Minas
Gerais. (N~o fQi publicado ai_rlda no l)iário Oficial
por falta de pagamento) .
.... .... .... .. . .

308

AGRICULTURA - Decreto de 28 de
- Aprova as espCcifica'oões e· tabelaS
fiCaÇão e ·fiscalização da exportação
sando a sua padronização. (Pub: n·.

308

maio de f9.41
para a -clasSido- feijão, viO. 30-5C41).

7 .261,- AGRICULTURA -

Decreto de 28 de maio de 1941
- Aprova as especificaÇões e tabelas pa.ra a· Classificação· e fiScalização da exportação da Batatinha,
VisándQ a s~a p~dr_onização. (Pub. D. O. 30-5-41).
7:262- AG!\ICULTURA.~ Decreto de 28 de maio de 1941
- Aprova as esP:ecifiCaç:ões e" tabelas para a classificação e fiscalização da exportação ·cto, ·arroz, visaúdo a sua padronização. (Pub. D. O. 30-5c41).
7.263 - AGR!Ç;ULTURA- Decreto de 29 de maio de 1941
- Aprova as especificações e tabe"Ias pâra a -clasSificação e fiscalização da exp_Qrtaç.ão de amêndoas de
babassú, vlsa.ndo ·sna pad_ronização. (Ptlb. D. O.
31-5c41)

7.264 -

7.265 -

7.266 -

7.267 -

. . .....

.....................

AGRICULTURA - Decreto de 29 de maio de 1941
- Aprova as especificações e tabelas para a classi.,..
ficação e fiscaliztlção da exportação elo Piretro, visando a sua padronização. (Pub. D. O. 31-5-.41).
AGRICULTURA - Decreto de 29 de maio de 1941
____:_ AproVa- as especifiCações e tabelas para a classificação- e fis-calização· da exportação do àlpiste,
visando a sua padronização. (Pub. D. O. _31 de
maio de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AG!\ICULTURA - Decreto de 29 de maio de 1941
- Aprova as· especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da -exportação do am·endoim,
visando a sua padronização. (Pub. D. O. de 31-5-41)
AGRICULTURA - Decreto de 29 de maio de 1941
-'- Aprova as esp_eéi-fic~çõe-s_ e t9-belas par:a a·.classificação ·e fiscalizaç.ão da ·exportação- da cebola, visando a sua padronização. (Pub. D. O. de 31-5-41)

310

312

316

3!7

3.19

321

323
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7.268 -AGRICULTURA- Decreto de 29 de maio de .191;1

- Aprova as especificações e tabelas para classificação e fiscalização da exportação da cevada, visando
sua padronização. (Pub.D. O. de 31-5-41) . . . . . . . .
7.269

325

TRABALHO -Decreto de 29 de maio de 1941 -

Concede à Sociedade Mútua d.o Seguros Gerais "A
Universal" autorização pura funcionar e aprova os
seus estatutos.·. (Pnb. D. O. de 10-6-ld) , . . . . . . . . .

327

7.270- JUSTIÇA·-- Deereto de 9 de maio do HH1- Dis-

põe sobre o registo de nascimento de menor abandonado e dá outras nrovidênoias. (Pub. D. O. de
. ·-· ........~...........................

32í

7.271 -.FAZENDA- Decreto de 29 de maio de 1941- Autoriza· 6 cidadão brasileiro Benjamin Marques de
Azevedo a comprar pedras preciosas. (Pub. D. O.
de 13-6-41) ········'···········'··············

328

3-1-5-111)

7 ..2'i2 -

VIAC~lO- Decreto de 2 de junho de 1941 Aprova projeto e orc.amenLo para a construçfw de um
t.riângulo de reversão no Km 488. 04.4., do ramal de·
CaraLinga, da The Leopoldina Ilailway Con:pany Li-

milod (Puh. D. O. de 7-6-,l!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328

7. 2'73 -:- YIAÇÃO -Decreto de 2 de junho de 19H - Aprova projeto e orçamento, para o refor9o do abastecimento dágua às locomotivas, n<'l estação dP Carangola da The Leopolchna Railway Company Lirr::ited.
(Puh. JJ. O. de 7-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329

7 .27ft -VIAÇÃO- Decreto dü 2 de maio de ÚiH- Aprova
projeto e orçamentO para a constru~.ão da estação
de Bt·umado, na linha do Azurita a Barra do Funchal, da Rede l\'Iineira do Viação. (Pub. D. O. de
28-1\-ld)

..................................

330

7.275 -.YIAÇAO -Decreto de 2 de junho do 19/.d- Concede permissão à Rádio Cultura de Araoatuba· S. A.

r)ara estabelecer em Araçatuba, Eslado de S. Paulo,
uma estação rádio-difusora. (Pub. D. O. dé 21-6-ld)

330

7.276 -VIAÇÃO- Decreto de 2 de junho de 194-1- Aprova
projeto c orçamento estimativo, para a· construção
de um galpão destinado a a'Drigo de locomotivas, no
porLo de Angra dos Reis. (Não foi publicado ainda
no Diário Of'[cial por falta de pagamento)........

333

7.277 -

VIAÇÃO -Decreto ele 2 de junho de 1941 - Apro·va orçamento para a conclusão do trecho Afligidos-

Burnnhem e outras obras na Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro. (Não foi publicado ainda no Diá.'l'ic
OFicial por falta de pag·amento) · ............. ·...

333
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7.278 -

AGRICULTURA -

Decreto de 2 ele junho de 1941

- Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário mensalista do Laboratório da Pro-dução 1'11:ineral do Ministério da Agricultura. (Pub.
D. O. de 4-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

7.279- EDUCAÇÃO- Decreto de 2 de junho de 194-1 Dá nova redação ao art. 36 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 13.064, de 12 de junho de 1918,

das escolas de aprendizes artífices. (Pub. D. O. de
4-6-ld)

.......................................

335

7.280 -- 'l'llABALHO- Decreto de 2 de junho de 1941 -

Extingue cargos. excedentes (Pub. D. O. de 4-6-41)

335

7 .~B1 -FAZENDA - Decreto de 2 de junho de 1941 Extingue cargos, excedentes. (Pub. D. O. de 1-G-4.:1)

336

'7 .28.2 -

7.283 7.28/1 -

7.285 -

7.286 7. ?.Fn -

7.. 288 -

FAZENDA - Decreto de 2· de junho de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. JJ. O. de 4-6-,H)

336

FAZENDA - Decreto de 2 de junho de 1941 .
Suprime cargos extintos; (Pub. D. O. de 4-6-41) . .

336

FAZENDA·- Decreto de 2 de junho de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. n: O. de 4-6-41) .

337

FAZENDA - Decreto de 2 de junho de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. do 4.-6-H) . . . .

338

FAZE.NDA - DGcreto de 2 ele Junho de 194i Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. de 4-G-·!i.i) . ·.·.

338

FAZENDA - Decreto dé 2 de junho de '1941 ·Suprimo cargo extinto. (Pub. D. O. de 4.-G-H) . . . .

338

FAZENDA -

Decreto de 2 de junho de J. 941 -

Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. de 4-6-41)

339

F.AZENDA,,- Decreto de 2 de junho de 1941 S'uprimc càrgo extinto. (Pub. D. O. de 'i-6-41) . .

339

FAZI!il\'DA - Decreto de 15 dC feVereiro de 1940
- Suprime cürgo extinto. (Pub. D. O. do 4-6-41) .

340

FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1941
Suprimo cargOs extintos. (Pub. D. O. de 5-6-ld)

340

7.292- .FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1941
Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. de 5-6-4.1)

340

7.289 7 .·290 7. 29·t -

7.293 7.294 -

F.l,.ZENDA - Deci·eto de 3 do junho de 1941
Snprimc cargos extintos. (Pub. D. O. de 5-6-41)

341

FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1941
Exiing·ue cargos excedentes. (Pub. D, O. de 5.-6-4.1)

341
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7. 295 7.296 -

FAZENDA - Jilecreto de 3 de junho de 1941 Extingue cari?OS exccdent~s. (Pt\b. D. O.· de 5-6-41)
FAZENDA -

342

Decreto de 3 de junho de. 1941 -

EXtingue cargos excedentes.·. (Pub. D:- ·O. ·de 5-6-4.1}

8!18"

7.297 -

PAZENDA - Decreto de 3 de. junho de 19/d Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. de 5-ô-l;!)

343

7.298 -

FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. de 5-6-1,1)

343

7.299 -

FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. de 5-6-41)

3.\li

7. 300 -

FAZENDA - Decreto de 3 de ,junho de 194! Extingue cargo excedei)te. (Pub. D. O. de 5-6-41) .

3H

7.301 -

AGRICULTURA -

Decreto de 3 de junho de 1941

Autoriza o cidadão br:asíleil;o Mario d'Alrneida a

pesquisar carvão ·no Município de São Jerônimo, do
Estado do Rio Grande do ·Sul. (Pub. D. O. de
18-6-H .... :.. .. .. . ..
.. .. .. .. . .. .. .. . .. .
7.302- AGRICULTURA -

345

Decreto de 3 de junho de. 1941

Autoriza a Col)1panhia de NiquGl do Brasil a de-

rivai· águas do· rio dos "Franceses", no distrito ·d'e
Carvalhos, Município de Aiuruoca, Estado· de_ Minas
Gerais. (Pub. · D. O. de 2'•-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . .

346

VIAÇÃO - Decreto de '' de junho de 1941 - Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. de 6c6-ld) . . . . . .

346

l)ccl'eto de 4 de junho de 1\:141 - buprime cargos extintos. (Pub. JJ. O. 6-9-H), ... ·.

3n

VIAÇÃO - Decreto de '' de junho de 1941 - Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 6-6Cfd) . . . . . .

347

7.306- VIAG,\.0 - Decrelo de lt de junho de 19/d. (Pub.
D. O. 6-G-ld) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . ..

31,3

7. 303 ·j

.304 -

7..305 -

VIAÇÃO -

{'

'

7.307 -VIAÇÃO- Decreto de 1, dr. junho de 191!1 - Supi'ime e~rgos extintos. {Pub. D. O. G-6-!d) . . . . .
7. 308 7. 309 7.310 1.311 -

348

VIAÇÃO - Decreto de 4 de junho de 1941 - Suprime cargo extinto, (Pub. D. o. 6-6-4'1) .. .. ..

~HU

VIAÇÃO - Decreto de 4 de junho de 1941 - Suprjme cargo extinto. (Pub. D. o. ·G-6-~1) . . . . . .

3 1l9

V!AÇ.~O-

Decreto de 4 de junho de 19/d - Suprime cargos extintos. (Pub. JJ. O. 6-6:41) . . . . .

350

VL\ÇÃO -Decreto de '' de junho de 1941 - Suurúnc cargos 0xtintos. (Pub. D. O. G-6-H) ..·...

350
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7_.312 .

VIAQAO -.Decreto de _4 de junho de 1941 - Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 6-6-41) . . . . .

351

7 .31'1. -

VIAQÃO -,-, .Decreto de 4 de jupho de 1941 - Suprirrío carg-o extinto. (Pub. D. O. 6-6-41) . . . . . . .

351

7.314 -

VIAÇÃO - .Decreto de '' de junho -de 19/d.- Suprüne cargos extintos. (Pub. D. O. 6-6-41) . . . . .

352

7.315 -

VfAÇÃO -

Decreto de '• do junho de 1941 - Extingue Cargos excedentes. (Pub. D. O. 6-6-41) ..

352

7.316 -

VIAÇÃO -Decreto de 4 de jnnho de 1941 _:_ Extingue cargos excedentes. (Pú.b. D. O. 6-6-41) ...

353

7.317 -

VIAÇÃO -Decreto dC 4 do junhó de 19/d - E4tingue cargos excedentes. (Pub. -D. O. '6-6-41) . . .

353

7.318- MARINHA- Decreto de 4 de junho de 1941 -·
Suprimo cargo extinto. (Pub. D. O. 6-6-41).....

3iH

7,319- .TRÀBÁLHO- Decreto de 5 de junho de 1941 Concede à Sociedade Anônima Colgate-PalmoliveP.ect C.0 Ltd., autorização para cóntinuar a fUncionar na Hepública. (Pub. D. O. 9-6-41) . . . . . .

354

7.320 -AGRICULTURA - Decreto de 5 dé.·junho de 194l
-.Autoriza u ·cidadão brasileiro José· Dias 'de Olivejra a pesquisar manganês e associados no· municípi.o de Santo Antonio de Jesus, do Estado dâ
Baía. íPnb. D. 0- 18-6-41) . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

356

7.321 -

AGRICULTUJ'\A .-c Docreto. de. 5 de junho de 19.41
- Autoriza o cidadão brasileiro José .Dias de Oliveira a pesquisar manganês e associados no muniCípio do Santo Antonio do Jesus, do Estado da
Baia. (Pub. D. O. 18-6-H) .................... ·.

356

AGRICULTURA,_ Decreto de 5 de junho de 1941
--,- Autoriza o cidadão brasileiro José Dias de Oliv.eir<i a pesquiSar•. manganês e assóciadós no munic"ípio de Santo Antonio de JeSus, do EStado da
Baía. (Ptib. D. O· 18-6-41) .. .. . .. .. .. .. . .. .. .

357

7.323 -- AGRIGULTUHA- Decreto de 5 de junho de 1941
:____ Autoriza o ciditdão brasileiro Rbgerió Rodrigues
de Meirelles a pesquisar manganês,· pirite e- talco
no município de Ouro Preto, Estado -de Minas
Gerais. (Pub. D. O. 20-6-41) .. . .. .. .. .. .. .. ..

358

7.322 -

7. 321Í -

-AGRicULTURA - Decreto de. _5 de junho de. 1941
,- Autoriza o ci_dadã.o brasileiro Auréli9 .. Ores te
M:odenesi a pesquisar. manganês, ,cristal de. rocha-_ e
a~soci.n;dós, no munfcíplo de Erumaçiinho, do _iE6tado
de Minas Gerais. ( Pub. D. O. 20-6-411 . . . • . . . . .

359
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7.325 _; AGR!CULTUHA - ·uecreto de 5 de junho de '19111
- Autoriza o cidadão brasileiro V idorío Marçolla
J!'iiho a pesquisar talco e associados no município
de Brnmadinho, do Estado de MiriaS Gerais . (Pub.
D. O. 20-6-41) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
7.326 -

360

AG>liCULTU!L\. -·Decreto de 5 de junho de 19.!1
- Autoriza o citlndão brasileiro \Valdemar Rolla
a DCSCJ.uisar c;_·istal de rooha e associados no muni-

cípio de São Domingos do Prata, do ·Estado de
Minas Gorais. (Pub. D. O. 18-6-H) . . . . . . . . . . .

3ô1

AGRICULTDHA- Decreto de 5 de junho. de i9H
- Autoriza o cidadão brasileiro Affonso Tosta a
pesquisar mang:an(.))s n0 município de Bom Sucesso,
do Estado ele Minas Gerais. (Pub. D. o. 20-6-41)

3G2

AGlUCULTUHA - Decreto de 5 de junho de 19H
- Autoriza o cidadão bntsileirà Carlos Pessôa de
Mello a pesquisal' mármores nos municípios de
També. Pilal' e Itabaiana, respectivamente nos
JLslados de Pm·nambuco e Paraiba. (Pub. D. O.
30-G-H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363

7. 329 -- AGRICUL'l'UHA - De·c<·eto ele 5 ele junho de 19H
- Autoriza a Emp1'c.sa de i\hneraçâo "Mineralurgia LimitacJa" a pesquisai' manganês e associados
uo município de Jacolicatubas, do Estado de Minas
Oel'ais. (Pub. D. O. 20-G-Id) . :. . . . . . . . . . . . . . . .

38~

7.330- AGIHDULTURA- Decreto de 5 de junho de 1941
-'- Autoriza o cidadão brasileiro ·José Abaet6 Esquerdo CurLy a pesquis«r caolím e associados, no
municfpio G0 Bic:ts, Estado de ·Minas Gerais. (Pub.
D. O. 20-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31l5

7.327

7 ..'128 -

:.:331 -

AGRTGULTUllA ~Decreto de 5 de junho de 1941
-- Aut.oriza o cidadão brasileiro José Pio de Souza
a pesqui·sar calcáreo no município de Dores de
Campos, ];stado de Minae- Gerais. (Pub. D. O.
20-G-'11) . . . . • . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

366

7. 332 -- AGRICULTUHA - Decreto de 5 de junho de 1941
- Autoriza o ci..ladfio brasílciro lgino Ghisolfi a
·nesquisar caJcárco no município de Bagé, do !E:stado
Uo Rio Grande do Sul. (Não foi publicado ainda no
Diário Oficiar por fulla de pagamento) . . . . . . . . . . .

:167

AGRICULTURA- Decreto de 5 do junho de 1941
-- Concede a ·-·-Lope.<; & B.ibas. Limitada" autorização
l)ara funcionar, co I:>.: o ampresa de mineração. (Pub.
b. O. 21-6-·H) ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.334 -AGRICULTURA.- Decreto de 5 de junho de 1941
- Autoriza a empresa Electra Química Brasileira,
S. A:, a fazer a lavra da ja;i;ida de cal.cário no município de- Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.
(Pub. D. O. de 9-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.333

367

368
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7.335 -AGRICULTURA - Decreto de 5 de junho de 1941
- Concec1 o à "Companhia Petrolífera Copeba, Sociedade Anônima •·, autorização para funcionar corno
empresa de mineração. (Pub. D. O. de 9-6-41)

369

7.336 -AGRICULTURA -Decreto de 5 de junho de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Waldemar Rolla a
pesquisar amianto e associados no município de São
Domingos do Prata, Estado de .Minas Gorais. (Pub.
D. o. de 20-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370

AGRICULTURA - Decreto de 5 r'e junho de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José de Medeiros
Chaves a pesqujsar quartzo e asso-ciados no municfpio de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais.
(Não foi publicado ainda no Diáj'io Oficial por falta
de pagamento) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

AGRICULTURA - Decreto de 5 de junho de 1941
- Autoriza o cidaf:ão bra.sileiro José Neves Car-·
valhaes a pesquisar minério de ferro e a-ssociados
no município de Jacuí, do Estado de Minas Gerais.
(Pub. JJ. O. de 13-6-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de junho de 1941 Concede subvenções a instituiçõeiS assistenciais e
culturais, para o exercício de 1941. (Pub. D. o.
de 7-6--41) .......... _.........................

372

JUS'l'IÇA, FAZENDA, GUERRA, MARINHA, VIAÇÃO,
EXTERIOR, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, TRABALHO E AERONÁUTICA - Decreto de 5 do junho dê
1941 - Dispõe sobre OB exames re saude dos funcionários nos lugares onde não haja níédicos oficiais, civis. -(Pub. D. O. de 7-6-41) . . . . . . . . . .

379

7 .. 341 -

J<;DUCAOAO - Decreto de 6 de junho de 1941 Aprova o Regulamento do Curso de Saude· Pública
a que -se re~·ere o decreto-lei n. 3.333, de 6 de junho
de 1941. (Pub. IJ. O. de 9-6-41) "............. .

380

7.. 342 -

Decreto de G de junho de 1941 -Aprova o regulamento pura o Serviço re Informações cta Artilharia. (Ainda não foi. publicado no Diário Oficial)

385

7 .3t,3 -AGRICULTURA - Decreto de 9 de junho de ~941
-.Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. de 1~
de junho de 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385

7.344 -AGRICULTURA- Decreto de 9 de junho de 1941
- Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. C·e 11
de junho de 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386

AGRIGULTUHA - Decreto de 9 de junho de 1941
- Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. de 11
de junho de 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386

7.337 -

7. 338 -

7.339 -

7.340 -

'/.345 -
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7.3116 -JUSTIÇA- Decreto •de 9. de junho de 1941 - Suprime cargo extinto. (Pub. JJ. ·o. c'e U-6-4!)
~"

JUSTIÇA prime cargo
7.348- JUSTIÇAprime cargo
7

7 .:l/19

-

~

Decreto
extinto.
Decreto
extinto.

de 9 de junho
(Pub. JJ. O.
de 9 de junho
(Pub. D. O.

de
de
de
de

Su
11-6-41)
1941 - Su11-6-!d)

386

194! -

JUSTIÇA - Decreto de 9 de junho de 1941 -·
Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. de 11-6-td)

387
387

388

7.350- JUSTIÇA -

Decreto. de 9 de junho de !941 Suprime cargo ~xtinto. (Pub. JJ. O. de 11-6-4!)

388

FAZENDA - Decreto .de 9 de junho de 194.1 Extingue cargo exceéente. (Pub. D. O. de 11-6-4!)

388

FAZENDA - Decreto de 9 de junho de 1941 Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. de 11-6-4.1)

389

7 .353·- FAZENDA -Decreto de 9, de j~mho de 194.1 ~
Extingue carg·0 excedente. (Pub. D. O. de 11-6-41)

389

FAZEl\DA - Decreto de 9 de junho de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. ti. o. de 11-6-41)

390

7.355 -FAZENDA - Decreto de 1l de junho· de 19/d Extingue carg·os excedentes. 'Pub. D. O. de 11-6-41)

390

7. 351 7. 352 -

7.3511 -

.

7. 356 -

.

VIA!)ÃO -Decreto c' e 9 de junho de 1941 -Aprova
justificação das à_espesã.S. feitaS, com as sub-estações. pára o' aumento da repe de trahsmisSãó e distribuição de força e. luz, pela Companhia Docas de
Santos. (Pub. JJ. O. de 28-ll-41) . . . . . . . . . . . . . .

-a

391

7.357- VIAÇkO -.Decreto de 9 de junho de 19./d- Aprova
a justificação dlliS despesas feitas,_ com o aumento
d·a rede de traqsmissão e Cistribuição de força e luz,
Dela Companhia-Docas de Santos. (Pub. JJ. O. do

28-6-41)

.. ... .... ... ... .. .. .. .. .... ..... .... ..

EDUCAÇÃO - Dec-reto de 10 de junho de 1.9H Retífica a redação do decréto ri. 7..130, de 7 de
maio de 1941. (Pub. D. O. de 12-6-41) . . . . . . ..
7.359 -JUSTIÇA- Decreto de 10 de junho ée !941- Au-.
toriza a Companhia Itatig a lavrar jazidas de rochaS
betuminosas e piro-:Qetuminosas, em .ter:ras de domfllió privado, no Município de Guaref, EStado de
São faulo. (Pub. JJ. O. de 16~6-41) . . . . . . . . . .

391

7. 358 -

7. 360 -

GUERRA - Decreto de 10 de junho de 1941 AProv·a ·hova _tabela numérica ,pàrá o pessoal eXttali.uffier·áriO-mensalista da Diretoria de - Saude- c;o
Exército. (Pub. D. O. de 12-6-41) . . . . . . . . . . . .

392

392
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7.361 _

FAZENDA - Decreto de 10 de junho de 1941 Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário ]Tlensali~ta do. DeparLamento de Imprensa e Propaganda. (Pub. D. O. de 12-ii-41)

397

7.362- GUERRA -

7. 363 -

Decreto de 10 de junho de 1941 Aprova tabela _.numérica para o .pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de Infantaria, do Mi.:..
nistério éa Guerra. (Pub. D. O. de 12-6-41) , . . .

<102

Decreto de -10 de junho de 1941 - Concede inspeção
permanente para D curso secundáriO fundamental
mantido pela Escola Normal Livre "Patrocínio de
S. José", em Lorena, Estado de S. Paulo. (Não foi
publicado ainda no Diário Oficial, por falta de pagamento) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403.

7.364 -Decreto de 10 de junho de 1941- Concede autori-

zação para funcionamento dOs cursos normal de -educação física, de técnica desportiva e de trei:namento
e massagem, da Escola Superior de Educação Física
do Estado de São Paulo. (Não foi publicado ainda
no Di.ário Oficial por falta de pagamento)........

1103

7.365 -·Decreto de 10 üe junho de 1941 - Concede reconhecimento ao "Curso Especial de Educação Física
do Estado do Piauí. (Não foi publicado ainda no
Diário Oficial por .falta de pagamento) ...... ,......

403

7.366 ·-Decreto de 10 de junlw" de 1941 -Concede reco-

7.367 -

7. 3ü8 -

7. 369 -

nhecimento ao ."Curso Provisório de Educação Física", de Santa Catarina. (Não foi pt1blicado ainda
no Did'l·io Oficial por falta de pagamento) . . . . . . .

403

AGRICULTUHA- Decreto de 10 de junho de 194-1
- Retifica o art. 1.0 do decreto n. 6. 933, de G de
março de -19/d. (Pub. D. O. 20-6--11) ..... -......

404

!llAitiN HA - DeCl'Clo de H de junho de 19H Aprova e man,da e::mcutar o Regulainento para o
Quadro de Práticos dos rios da Prata, baíxo e médio Pm·amí, Paragnai e costa. (Pub. D. O. 13-6-41)

405

EXTE!UOH - Decreto de 11 de junhà de 19H - Faz
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I{ECRETO N. 7. 032 -

DE

1

DE ABRIL DE

1941

Aprova a tabela numérica para o· pessoal e::ctranumerdrio-mensalista
da Biblioteca do Departamento de Administração do Ministério
da Justiça e Negócios Int~tiores
O P'residente ela República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovada, para vigorar nu corrente exercício, a
anexa tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista da Biblioteca do Departamento de Administração do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores.
Art. 2,0 A despesa, na importância de 10 :200$0 (dez contos
e duzentos mil réis), será atendida à ébnta da V~rpa 1 - Pessoal,
.Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação . OS NOva~ admissões, etc., do vigente orçamen,to do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeíro, 1 de Abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO ·yARGAS,

FrancisCo Campos.
MINISTtRIO - JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO -

BIBLIOTECA

Tabela numérica
Número

I
1
2

Função

Bibliotecário . . .. .. .. .. .. .. . .
Praticante de Escritório . • • . .

Ref. de
Salário

IX
VI

Salário
mensal

Despesa
anual

500$0
, 35()$0

6:000$0
4:200$0
10:200$0

A'ros no :PonER EXÉcuTivo

DECRETO N. 7. 033 -

DE

1

DE ABRIL DE

19/d

Aprova projeto e orçamento para a construção da estação de Vacacaí,
da, Rede de .Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul
·
O Presidente da República, u'sando da atribuição que lhe confere

-o artigo 74, letra. a, da Oonstituicão, decreta:

Art. 1.o Ficam aprovados, em substituição aos referidos no decreto n. 3.060, de 12 de setembro de 1938, o projeto e respectivo or.çamento, qu·e com e.ste baixam, rubricados pelo Diretor_ de Contabilidade .da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para construcão da estacão de Vacacaí, situada no km. 204+151, da linha de
Cacequí a Rio Grande, da Rede de Viação Férrea Federal, arrendada
ao Estado do Rio Grande do Sul.
~
Art. 2.0 As despesas qUe forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 106:795$0
(cento e seis contos setecentos e noventa e cinco mil réis), depois de
.apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta de ca,Vital da União, nos termos do parágrafo único do art.l 1.0 , do decretolei n. 552, de 12 de julho de 1938.
Art. 3. 0 E' marcado o :Prazo de cinco meses, a partir da data -da
publicação deste decreto; para a conclusão das obras a que se refere
.o art. 1.0 ..
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO

VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7. 034 -

DE

1

DE ABRIL DE

1941

Aprova projeto e orçamento pa1'U a construção de um armazem e· aumento de· linhas na estação de Cachoeira, da Rede de Viaç·ão Fér-.
rea Federal do Rio Grande do Sul.__
fj

tO' Presidente da República, usahdo da atribuição que lhe confere
·artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. ·1.° Ficam aprovados, em substituição aos referidos na letra. c, do artigo único; do decreto n. 9, de 11 de janeiro de 1935,. o
proj-eto e respectivo orçamento que com este baixam, rubricados r·elo
Diretor de Contabilidade da 1"3ecretaria de Estado da Viação e Obras .
Públicas, para a constl'ução de um armazem e aumento de linhas na
estação de Cachoeira, km. 114+566,~ da linha de Santa Maria a Porio Alegre, da ·f\ede de Viacão Férrea Federal, arrendada ao Estado
~o Rio Grande do Sul.
Art-. 2.0 As despesas que forem. realmente efetuadas, até o má'Ximo do orçamento ora aprovado, na imt:-ortância total de 304:135$5
(trezentos e quatro contos, cento e trinta e. cinco mil e seiscentos
"réis), depois de ap_uradas em regular tomada de contas, serão leva:..

A'fP_~

D9

:PO_D~R ~X~Clj'TIVO

das à conta de capital da Pnião, nos ter_mo~ do parágrafo único doart. 1. 0 , do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
·
Ar.t. 3.0 E' m.arcado o _prazo de doze meses a partir. da data da
publicação deste _decreto, para a conclusão das obras a que se reférê
o art. 1.0
Rio de. Janeiro, 1 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53."
da. República.
GETULIO

VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 7. 035 -

DE

1

DE ABRIL DE

19'41

Apr.ova projeto e orçamento -para a construção de uma nova linha
legráfica na Estrada de Ferro Vitória a Minas

te~

O .PresidEmte da República, usando. da atribuição qu8 lhe confere _o _arpgo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprova-do o orçamento que com este baixa,
rubricado pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, para a· construção. ·de uma noVa linha tele.,.
gráfica entre as estações de Antônio Dias e Desembargador DrumonQ,
da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasi..:.
leira de Mineração e Siderurgia S. A.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetUadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
30:720$0 (trinta contos s~tecentm: e vinte· mil réis), deroi-s. de apu.:..
radas em regular tomada de contas,_ serão levadas à conta de capital,
nos termos da letra c do item 1.0 da cláusula IV do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1941., 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 7.036

---::DE

1

DE ABRIL DE

1941

Adia a realização da III Conferéncia de Técnicos .em Con_tabilidadi:
Pública e Assuntos Fazenddrios
O Presidente da República, )lsand.o cia . atribuição que lhe '~·on
fere o artigo 7 4,- letra a, da Constituição, decreta:
Artigo_ único. FiCa adiada- para a segunda quinzena do mês de
---outubro do corrente ano .a .realiiZaÇão· da 111 eonferênci'a de Té-cni·COS
em Contabilidade Pública e· Assuntos Fazendárlos, convocada pelo
decreto-lei n. 2.416, de 17 de julho de 1940, revogadas as disposições em contrário .
.:Rio de Janeiro, 1 de aJJril -de ·1941, 1E'O.O -da In'(lependência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
A. de Souza Costa.

ÁTOS DO :poDER
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DECRETO N. 7. 037

':EX.EitltJTIVO

~ DE

1

DE ABRIL DE

1941

Aprova novas tabelas numéricas par4 o pessoal extranumerário mensalista das Escolas João Luiz ·Alves e Quinze de Novembro, do
Ministério da Justiça e Negócios Inieriores
O Presidente da República, usando dã atribuição que lhe confere

o artigo 7 4, letra a, da üonstituicão, decreta:

. Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar• no corrente exercício, as
anexas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista
das Escolas João Luiz Alves e Quinze de Noven1.bro, do Ministério da
Justiça H Negócios In_ieriores, em substituição às que acompanham o
decreto n. ~L667, de 31 de dezembro de 194ü.
Art. 2.0 A despesa, na importância total de 222:600$0 (duzentos
!3 vinte e dois contos e ·seiscentos mil réis), será atendida à conta das
dotações de 8:400$0 (oito contos e quatrocentos mil réis) e 131:400$0
(cento e trinta e um contos e quatrocentos mil réis), resp-ectivamente,
dos itens 22 e 23 da Subconsignacão 05 - Mensalista, Consignação li
.__ Pess·oal Extranumerário, Verba 1 - Pessoal, do vigente Orçamento do referido Ministério, e Si. :800$0 (oitenta e dois contos e
oitocentos mil réis), à conta da Subconsignacão 08 - Novas admissões, etc.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1941, 12ü.o da Independência o
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos,

-

MINISTÉRIO.- JUSTIÇA E NEqóGIOS INTERIORES

REPARTIÇÃO -

ESCOLA, JOÃO LUIZ ALVES

TABELA NV'MÉRICA

Número

Ref. de

Função

Salário

i Armazenista . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Dentista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 · Auxiliar de Ensino ............
i Auxiliar de Escritório .........
1 Praticante de Escritório .......

.

i

~eitor

. .. . . ... . . . ... .. . .. . .

4 Inspetor Auxiliar .......... ,..
1 Maquinista ..................
1 Maquinista Auxiliar ..........
i Médico ......................
1 Motorista Auxiliar ...........
1 Zelador
.. . . . . .. . . . . . . . . . .

.

i6

XI
XIII
VII
VII
VI
XI

v
v
XIII
v
IX

VII

Salário
mensal

Despesa
anual

600$0
700$0
400$0
400$0
350$0
600$0
300$0
500$0
300$0
700$0
300$0

7:200$ü
8:4ü0$0
9:600$0
4:800$0
4:200$0
7:200$0
14:400$0
6:000$0
3:600$0
8:400$0
3:600$0
4:800$0

1•00$0

82:200$0
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REPARTIÇÃO- ESCOLA QUINZE-DE NOV:ElM!BRO
'TABELA NUMÉRICA

:Número

1
1
1
14
10
1
1
1

-Função

Ref. de
. salário

Salário
mensal

Despes'a·
anual

XI
VII
XIII
VII

600$0
400'$0
700$0
4ü0$0
300$0•
400$0
300$0.
700'$0

7:200$0
4:800$0
8:400$0
67 :200$0
36:000$0
4:800$0
3 :600•$0
8:400$0

Armazenista . . , ............ .
Artífice . • ............. _.. .
Dentista . . ......... , ..... .
Auxiliar de Ensino . . ....... .
Inspetor Auxiliar . . •.......
Laboratarista Auxiliar . . .... .
MaquiniSta Auxiliar . . ...... .
Médico .- . . .......... , ..... .

v

VII

v

XIII

140:400$0
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DECRETO N. 7. 038 ___:

DE

1

DE ABRIL DE

1941

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
•o artigo 74, letra a, da Constituição,
Res·olvB declarar extintos. por se acharem vagos, oS seguintes càr,gos excedentes do Ministério da Viação e Obras Públicas; um ( 1) da
,classe H, da carí-eira de Oficial Administrativo. do Quadro VI, em virtude da promoção de Alfredo Prudente; um (1) da classe B, da carreira de Agente de estrada de ferro, do Quadro VIII, em consequência do
Jalecimento de Benedicto Barros; um (!) da classe E, da carr_eira de
Escriturário, do Quadro IX, pela aposentadoria de Olympio Baptista
-Filho; e um (1) da classe K; da carreira de Engenheiro, do Quadro XI,
rem-vista da transferência de Helio Lobo, aproveitandO-SB o saldo apu-'
Tado, d,ehtro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchi-·
mento de cargos vagos nas referidas carreiras, conforme dispõem as
tabelas anexas aos decretos-leis ns. 1. 711. de 27 de outubro de 1939, c
2. 318, de 19 de junho de 1940.
·Rio de Janeiro, em 1 de abvil de 1941; 120.o da Independência e 53.o
<da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 7.039-

DE

1

DE ABRIL DE

1941

Declára extintos cargos excedentes

O Presidénte da República, usando· da atribuição· que lhe confere
artigo 74, letra a, da Constituição,
Resolve declar.ar extintos,· por se acharem vagos. os seguintes car,gos excedentes do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas:
,.quatro (4) da classe G, da carreira de Escriturário, em virtude da
:transferência de José Alexandre da Silv.a, Guilherme Vianna Dias e

'1J

,A~O~ _·.J?O PO.ÕE~ EXECU_TlV(}

Virtulino. Sanmaio Meirelles, e da aposentadoria de Virgilio .de Mattos
.Porto; e um (l) da classe E, da carreira de S_ervente,, em consequênma
dit demissão de Odilon Francisco· dos Santos, aproveitando-se o sald()
apurado, dentro da verba global do respectiv~ orçamento, pa~a preenchimento de cargos vagos nas ·referidas ear.rmras, _conforme d1spoem as
tabelas anexas .ao decreto-lei n. 982, de 23 de dezembro de 1938.
·

Rio de Janeiro, em 1 -de abril de J94J., 120.0 da tndependên:Cia e
53.0 da República.
GE''J:ItiLIÜ

VARÓ:AS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 7. 040 -

DE

2

DE ABRIL DE

1941

Apt·ova alteração no Regulamento para a instrução nas Formações Sa-nitárias Divisionárias
O President·e da. República, usando ·cta· atribuiçãO ·que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovada a alteracão, que com este baixa, assinact·a
pelo General -de Divisão Eur~co Gaspar Dutra,. Ministro de_- Estado. da
Guerra, no- Regulamento para a il)Strução ·nas .Formações SanitáNas·
Divisionárias, aprovado pelo .decreto n. 20 ..198, de 9 de julho de
1931.
.
Art.. 2.0 Revogam-se as -Clisposicões ·em contrário~
Rio de .Janeiro, 2 -de abril de 1941, 120.0 da Independência e53.0 da República.
GETULlO VA~AS.

Eurico G. Dutra ..
Alteração feita: no Regulamento para a . i_nstrução nas Formações
Sanitárias Divisioriárias

Fica assim· alte-rado o anexo li do RegulamentO par:_1 a. :-instrução-.
nas Formações Sanitárias Divisionárias, aprovado pelo Decreto nú.:.
mero 20.198,,de 9 .de julho de 1931:

Tabela f/o material ~anitário e viaturas que as formações regionais
devem possuir em carga, e_m _'tempo de paz, destinados à instruçãO>
técnico-profissional
Número
Nomenclatura
Quantidàde
de
ordem
A) Para o. Grupamento de Padioleiros d~ F.S.R.
1. Bolsa de médioo ................................ .
2. Bolsa de ·padioleiro, completa ................... .
3. Cantís para padioleiro ... ·...... ~ ............... .
4. Canastra n. O (expe-diente, neutralidade. e utensílios)

1
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Número
dé
ordem

Nomenclatura

QuantidadE>·

5. Canastra n. 1 (medicina de urg@:ncia) ... ',.........
6·. Canastra n. 2 (cirurgia de urgência) ..... _........
7. Canastra n. 3 (iluminação). .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . ..

1
11

8. Canastra n. 4 (curativos preparados) ...... ; . . . . . .

2·

9. Canastra com filtro de campanha, bomba manual e

acessórios ....................... , . . . . . . . . . .

2

-!0. Bolsas para exame químico da água..............

2'

11. Padiolas Fegulamentares : ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Suporte grande ·para padiola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Suporte pequeno para padiola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20
1
2~

14. Artolas li te iras (pares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4·

15. Cangalhas universais ........ _................ :..
16. Carrinhos_ porta-padiolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Saco com material de fratura (7 goteiras de Tho"..
rn:as-Lardennois; 4 aparelhos de Pouliquen, 2
goteiras de alumínio para membro ·superior, 2. goteiras de alumínio para membi'o ·inferior, 20

4

laços com fivelas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Barracas de 4 leitos .................... ·.........
19. Aparelhos tipo Tintner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
2·

B~

6~

Para o Grupamento de Ambulâncias das F .S .. R.

1. Bolsas .de médico ............................... .
2. Moehilas de enfermeiro, completas, ............. _..
3. Canastra n. O (expediente, neutralidade e utensílios).

1

4. Canastr·as ns. 112 e 112-A (mesa de operações deS-'
m'ontavel), uma de cada . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2'

5. Canastras ns. 92, 92-A c 92-B (autoclave horizontal),
.uma de cada . . .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ü. Canastras ns. 102, 102-A e 1Q2-B (esterilizador de

água), uma de cada . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..
7. Canastra n. 1 (medicina de urgê'ncia) . . . . . . . . . . . .
8. Canastra n. 9 (microscopia) .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .
9. Canastras ns. 12, 12-A e 12-B (material para equipagem cirúrgica), uma de c11da...............
10. Canastra n. 4 (curativos preparados) . . . . . . . . . . . . .
11. Canastras ns. 5 e 5-A (gabinete dentário), uma de
cada. . ........ ........ ............ .... . .. .
.12. Canastra n. 13 (iluminação) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
13. Saco com material.de fratura (contendo já referido)

3'

r
1
3·
2
2
2'
1

14.. Saco com goteira de Rouvillois e 4 grandes talas ex..:

ternas .......... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Saco com 10 aparelhos de Putti e 20 laços ...... ·".

1
1

1-6. Saco n. 262 com mesa de curativos desmontav-el. . . .

1

17. Padiolas regulamentares . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .
18. Suportes peqúenos para padiola . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Suporte grande para padiola .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

40
40·
1

20. Conjunto de canastras com Raio X, de campanha. . .

1

21. Pavilhão operatório desmontavel .. ; . . . . . . . . . . . . . . .
22. Barraca. para 10 leitos .................. ,.........

1
4

23. Barraca para 4 leitos . .-_..........................

4

·l.o
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·c) Para a Secção Extranumerária das F ;S.R.

1.
2.
3.
4.

Canastra n. 10 (expediente) .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesa desmontavel de campanha ... ~. . . . . . . . . . . . . .
Cadeiras articuladas de ca:rnpanha ............ ·... .
Bolsa de médico ............................... .

1
1
2

D) Viaturas:
1. Viaturas regulamentàres para material sanilárió.. .
Viaturas para o transporte· de material de abrigo.. .
3. ViaturaS para o pavilhão operatório..............
4. Viatura para víveres- e forragem .................. ,
5. Viatura para bagageiÍl e arquivo ....... ; ........ '. .
6. Viatura para água ....... '..................... ·.
·7. Viaturas para o transporte de feridos..............
S. Viaturas para o transporte de carrinhos, suportes e
padiolas ..............•.... -.. . . . . . . . . . . . . . . •
9. Viatura cozinha .................... ; . . . . . . . . . . . .
~.

7
2
2,
1
1
1
3
2
1

Observações - As quantidades do material de uso individual
. -serão pedidas pelos Comandantes daS Form~cões de acordo com o .seu
efetivo orcamentário.
Rio de Janeiro, 2 de abril d·e 1941. ,Gaspar Dutra, Ministro da Guerra.

DECRETO N. 7. 041 -

DE

z

General de Divisão Eurico

DE ABRIL DE

i 941

.Autoriza o cidadão brasileiro José Joaquim. da Silva· Costa à lavt·ar
caolim no município de Jrlagé do ·Estado do Rio de Janeiro
0"Presidente da República, usaÍldo da atribuiçãO que lhe confere
·o art. 74, letra a, da .Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de29 de janeiro d,e !940 (Código de Minas), decreta:

Art~ 1.0 Fica autorizado o cidadão brasii'eiro José· Joaquim d~
'Silva Costa a: lavrar caoliin numa área de quarenta hectares '(40. Ha)
situada no município de Magé do Estado do .Rio de Janeiro, em terras pertencentes a J oàqúim· Moreira da Costa, Bernardino Martins
de Oliveira, Bernardo Pereira, Genesio Antonio de Paula e Companhia
Predial Citrolândia e delhnitada por uma linha poligonal que começa
num ponto do eixo da estrada que vai para Santo Aleixo, situado
.a II).il e oitocentos (1.800) metros do entri:mcalnento da mesma com
a que vai para Augusto Vieira e cujos lados teem os seguintes ramos e comprimentos: cinquenta graus sudoeste (50°SW) e cento e
cinquenta (150} metros; doze graus e trinta minutos sudeste
(12°30'SE) e duzentos e seis (206) metros; cinquenta graus sudeste
(50°SE) e setecentos e cinco (705) metros; quarenta graus trmta
·minutns nOrdeste ( 40°30'NE) e trezentos e oitenta e nove (389) metros; trinta e seis graus noroeste (36°NW) e oitocentos e oito (808)
metros.; o cinquenta graus sudoeste (50°SW) e trezentos e nove (309)
:metros. Esta ãutorização é outorgada mediante as condições cons-

ATOS DO. -PODER EXECUTIVO

-tantes do parágrafo único· do· art. 28 do Código de Miilas ·e dos· artigos
32, 33,- 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras constanteS
dd mesmo Código não expressamente m~ncionadas neste dec:reto.
Art.- 2.0 O concessionário da aut_orização fica obrigado a· recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semeStrais.
vellciveis em HO de junho e 31 de dezembro ·de cada ·ano, um e meio
por cento ( 1,5 o/o) do valor da produção efetiva da min~. em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qua:I·.quer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de
Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da lavra, na forma: dos arts. ·39 e 40 do
citadó Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaçãO será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorizacão de lavra terá por titulo este decreto, q11e
será transcrito no livro própr1io da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de oitocentos mil réis (800$0).
Àrt.

7.

0

R.evogam.-se as disposições em .contrário,

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1941, 120.0 .da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.042 -

DE

2

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Joaquim da Silva Costa a lavrar
ç_çwlim no municipio de Magé do Estado do· Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe collfere
o art. 74, letra a. da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
df 29 de janeiro cte' 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica· autorizado o cidadão brasileiro JàSé Joaquim da
t3ilva Costa a lavrar caolim numa área de trinta e dois hec;lar.ea
·(32· Ha). situada no municipio de Magé do Estado do Rio de Janeiro, em terras da ·"Fazenda Luizinha" e delimitada por um retân-.
guio que tem um· vértice a trezentos e quinze (315) metros, na di·recão oitenta e seis graus trinta minuto.s noi'oeste (86°30'NW) do
qullômetro dez (Km 10) da Estrada de Ferro Teresópolis· e cujos
lados adjacrmtes a esse vértice teem: oitocentos (800) metros e r.umo
sessenta e oito graus sude-ste (6SOSE) e quatrocentos (400) meLros
e rumo viritP e dois graus nordeste (22°NE) . ESta. autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo 28 do Códig·a· dê Minas e ·.dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,

12
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alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não ex-

pressamente mencionadas neste det~reto.
Art. 2. 0 O concessionário da autor.izac'ão fica obrigado a recolher aos cofres federais,·' na forma da lei e. em duas prestacões semestrais, venciveis em 30 de junho e 31 de dezembrô de càda ano,
Um e meio pnr cenlo (1,5%) do valor da produção efetiva da mina,
em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorizaç.ão não cumprir qualquer da.s obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula, na forma dos artigos· 37 e 38 do Gódigo
de Millas. ·
·
Art. .1,0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões dé
solo e .subsolo para os fins da laVra, na forma dos artigos 39 e 46
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma -deste artigo.
Art. 6.0 A auto1~ização de lavra terá por título este decreto, que
s(3rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de .seiscentoS e quarenta mil
réis (640$0).
Art. 7. 0 Revogam-..''e as disposü;ões em contrário.
Rio de .T~neiro, 2 de abril de 19/d, 120.0 da Independência
53.0 da República.
GETULIO

llt

VARGAs".

Fernando Costa.

Dl<JCRETO N. 7. 043 -

DE

2

DE ABRIL DE

1941

Autoriza a Empresa Continental de Minérios Limitada a lavrar jazida
de manganês no mu.nicipio de Santa Bárbara, Estado_ de Minas
Gerais
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei n. 1.985t
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Empresa Contirie.ntal de Minérios Limitada a lavrar a jazida ·de manganês existente em terrenos de sua
propriedade na Fazenda do Lopes,. situada no distrito de ConceiçãG
do Rio Acima, município de Santa Bárbara, do Estado de Minas Gerais, numa á~ea dé Oitenta .e cinco hectares (85 Ha ), deJimitada Por
uma linha .Poligonal fechada que tem um vértice a oitenta e cinco
(85) metros na direção cinquenta e um graus sudoeste (51°SW)
magnéticos, do ponto em que a rodovia que vai p-ara Caeté atravessa
o ribeii'ão da Cassimira e cujos ládos teem os seguintes rumos magnéticos e comprimentoS: .sessenta e quatro graus trinta minutos su:-.deste (64°30'SE) e mil e cem (1.100) metros; nove gráus trinta e
cinco minutos nordeste (9°35'NE) e oitocentos (800) metros; trinta

13
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_graus noroeste (30°NW) e trezentos e oiténta (380) metros; sessenta
e seis graus noroeste (66°NW) e qumhentos (500) metros e o trecho
do ribeirão da Cassimira compreendido entre a extremidade deste
último lado e· o ponto de partida. ·Esta autorização é outorgada mediante as condições do parágrafo úni.co do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras
eonstante_s do mesmo Código. não expressamente _mencionadas neste
decreto.
Art. 2.o ·- A concessioriária da autorização fica obrigada a recolher aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações Semestrais, vencivei.s em 30 cte junho e 31 de dezembro de cada ano, um
.e meio por cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em
<Jumprimento do diSJ!Osto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cUmprir qualquer das obrigações ·que -lhe· incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou uula, na forina dos a-rtigos 37 e 38 do Cód~go de
Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e .subsolo para os finS da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produçào Mineral e gozará dÓs favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. -6.0 A autorização de lavra terá por título este ctecreto, que
Será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de um conto e se,tecentos mil ré.i.s
(1 :700$0).
Art.· 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 044

~ DE

2•

DE ABRIL DE

1941

Concede a Alireu & LopeS Limitada aut-orização pm·a funcionar como
empresa de mineração
O Presidente da Repú;blica usando da atribuição que lhe con..
.fr,pe o art. 7!~:, letra. a, da Con.:::tituição e nos termos do decreto.Ie: n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art.- 1P É concedida a- Abreu & L6Pe.s Limitada, sociedade de
responsabilidade limitada, com sede na cidade de Resplendor do
Eetado de Minas· Gerais, autorização para funcionar corno empresa
flt: mineração, de _acordo com o que dispõe o art. 6.o· § 1.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), fi-
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cando a mesma sociedade obrigada a éumprir .integralmente as leis
e .rcgulame:O.tos em vigor ou que vierem a v,igora:r. sobre ·n objeto
da referida autorizaçãO.
Art. 2.0 Revogam-se as dispoSições em contráfio.
Rio de Janeiro, 2 d.e ·abril de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernarul,o Costa

DECI\ETO N. 7. 01!5 -

2

DE

DE ABRiL DE

1941

Declara nula a concessão de lavra outa1'(fada ao cidadão brasileiro.
José Joaqui'm, de Oliveira Sousa pelo decreto n. i .b31, de 6 de
maio de 1939, dO Governo do Estado de Minas Gerais
O Presidente da. 1\epública, usando da atri·buicão qu,e lhe confe\e
o art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o diSpo-.-.to no arti.go 60, § 2..0 , do decreto n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código·
df: Minas), decreta:

Art. 1.0 Inca declarada nula a concessão outOrgada ao cidadão.
hrasileiro José Joaquim de Oliveira Sousa pelo decreto n.· i .831, de
ô de maio de 1931). d'J Governo do Estado de Minas Gerai3, para la-:
vrar a jazida de minério de manganês existente
terrenos de propnedade dos Srs. José Teodoro Alves Junior e José Cario-s: Mendanha
situados no lugar denominado "'Retiro das Flores", no munic.ípio e
comarca ele Itabirilo do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as dispo·6ições em contrário.

em

1\io de Janeiro, 2 de abril _de 1941, !20.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

Fe'I'núndo Costa
DECRETO N. 7 .0~6-

2

DE

DE ABRIL DE

1941

Renova a autorização concedida pe>lo decreto n. 3.203, de 26 de outubro de· 1938, ao cidridão b?·~ileiro Eugenio Ferrari
'

'

'

'

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra . a, da Constituição, e nos termOs do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1o Fica renovada a autoriza~ko concedida pelo- decreto, nú.,..
mero 3.203, de 26 d~ oütubro de 1938~ ao cidadão brasileiro Bngenio._
]ferrari para pesquisar ferro e manganês numa área de- dezoito hec...,.-
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tares e trinta e dois e meio a:res (1-8,3;G5 Ha)., situada na .propriedade.
"-Lavras de- Biix-o", n~unicípio_ de Socorro do Estado. de SãO Paul~ e
·delimitada Por uma lmha poligonal fechada que começa na cabece1r~
da ponte existente na estrada que .vai ·cta jazida para Socorro e cujoslados teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trinta e
seis metros e dezenove centímetros (36,19 m), dóze graus trinta mi·nutos nordest-e ('12°30'NE); s_etenta e .cinco metros e yinte centímetros (75 ·2om) e cinco graus quarenta e cinto minutos nordeste (5°45'
NE) · ci~quenta e oito metros e quarenta centímetros (58,40 m) e oi.,..
tent~- e quatro grau.s· trinta e dois minutos sudoeste (84°32'SW); n~ ...
venta ·e cinco metros (95 m) e quatorze graus quarenta e três. minutoS noroeste (14°43'N\V).; cento e quare11:ta metros e doze centímetros (140,12 m) _e dois graus dezessete minutos nordeste (2°17'"
NE) · setenta e dois metros e vinte centímetros (72,20 m) e vinte e
·cinc~ graus três minutos· noroeste (25°3'NW; cento e oito metros enoventa centímetros (108,90 m) ·e vinte e um graus quarenta· e dois
minutos nOroeste (21°42'N\V); noVe metros e trinta e quatro centímetros (9,34 m) c cinquenta e seis graus doze minutos noroeste
(56012~NW); vinte melr-os e vinte centímetros (20,20 m) e ·cinquenta.
e .três· graus trinta e cinco minutos noroeste (53°35'NW); quarenta
e. sete :g1etrºs e quinze centímetros (47,15 m) e quarenta ·a oito graus
. sudoeste ( 48°SW) ; cento e, trinta e três metros e quarenta e oito centímetros ( 133,48 m) e quarenta e seis graus cinquenta e seis m'inutos
sudoeste (46°36-'SW) ;·cinquenla e-um metros e quarenta e nove centímetros (51,li9 m)_ e quarenta e sete graus quatro minutos sudoeste
(4704'SW); sCssenla _.e três metros e vinte centímetros (63,20 m) e
vinte e seis graus sudoeste (26°SW); setenta e um metros e vinte
eentímetros (71,20 m) c trinta e cinco gra\,IS cinquenta e sete minutos ·sudoeste (35°57'SW);- setenta e oito metros e quarenta e cinco·
centímelro.s (78,45 m) e cinquenta e um graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (51°45'SW); ciilquenta metros e trinta e nove centímetros
(50,39 m) e vinte _e cinco graus trinta e cinco minutos sudoeste (25035'
SE); _guarenta e quatro metros e cinquenta centímetros (44,50 m)
e trinta e dois graus três minutos sudeste (32°3'SE) ~- cinquenta e
um metros e. cinquenta centímetros, (51,50 m) e quarenta e ql;J.atro
graus cinquenta e oito minutos sudeste (44°58'SE); vinte e dois me..:.
tros e· oitenta e cinco centímetrOs (22,85 m.) e trinta e oito graus dezoito minutos sudeste (38°18'SE); trinta metros e noventa e quatro
~centímetros (30,94 m) e quarenta e cinco graus cinquenta minutos
sudeste ( 45°50'SE); trinta e cinco metros e treze centímetros (35,13 m)
e trinta e -quatro graus cinquenta e cinco minutos sudeste (34055'
SE); trinta e um metros e quarenta centímetros (31,110 m) e vinte e
um graus quarenta minutos sudeste (21 °40'SE); trinta e nove metros e cinquenta e um centímetros· (39,51 m) e vinte e sete graus doze
minutos sudestt (27°12'SE) : cinquenta e dois metros e cinquenta
centímetros (52,50 m) e vinte e seis graus vinte minutos sudeste
(26°20'SE) ;- qUarenta e cinco metros ( 45 m) e vinte e sete graus sudeste (27°SE); cinquenta e três metros e nove centímetros (53,09 m)
e quarenta e nove .g-raus vinte e oito minutos sudesJ,e (Ii9°28'SE); oi-·
tenta metros e setenta e dois centímetros (80,72 m) 'e cinquenta e três
graus cinco minutos sudeste (53°5'SE); cinquenta e oito metros e
quinze centímetros (58,14 m) e trinta e nove graus cinquenta ·a cinc(}
minutos nordeste (39°55'NE); quarenta e sete· metros e cinquenta e
quatro centímetros ( 47,54 m) e quarenta e três graus oito minutos
nordeste (4$ 0 8'NE); quarenta, e oito metros e setenta :centímetros
(48,70 m) e quarenta e nove graus dez minutos nordeste (49°10'NE) ;,
setenta. e quatro metros e -vinte centímetros (74,20 m) e vinte e sete
graus_ trinta e seis minutos- nordeste (27°36'NE); e cinquenta e qua-
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tro metros e-vinte centímetros,_ (54,20 m) e sete graus vinte .a dois
tninutos nordeste (7°22'NE) . Esta autorização <> outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, III,
IV VII, IX e outras do citad'o Código, não .expressamente mencio-

nadas

n~te

decreto.

Art. z.o O coricessionário da autorização poderá utilizar-se do .pro"duto da pesquisa par:a fins de estudo sobre o minério e custeio dos
:trabalhos.
Art. -3.o Esta autOrizacão será deciarada -caduca ou nula, na forma do § 1.o do art. 24 e do art. 26 do Código de. Minas, se ocorrerem
os motivos ;previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25.
•do mesmo Código.
·
Art. 4.0 As pro.priedades vizinha:; estão sujeita5 às servidões de
-solo e subso1o -para os fins de pesquisa, na ,forma dos arts. 39 e 40
do ·citado Código.
Art. ·5.0 O conces.sionário da autorização será fiScalizado pelo
Departamento Na!Cional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo. Código, na forma deste artigo.
Art. n..o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
-autêntiea deste decreto, pag.ará dé seio a quantia de .cento -e noventa
mil réis ( 190$0) e será trans·crilo no livro próprio da Divisão de Fo·mento da Produção Mineral do Ministério da Agricqltura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em eontrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 19!11, 120.0 da Independência c 53.o
•da República.
GETULIO VARGAS.

Fef·nando Gosto,.

DECRETO N. 7.047 -

I>E

3

DE ABRIL DE

1941

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República. usando da atribuição que 1110 confere

-a art. 7 4, letra a,, da Const-ituição,

Resolve suprimir seis (6} cargos da classe F, da carreira extinta.
de Telegrafista do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério
-da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de 'José
·'Camerino Bandeira de Mello, João Francisco Regis Perillo, Maria Brandão de Albuquerque Bastos, da promocão de Edson Soares, Geryasio
:Carlos Taylor e do falecimento de J.osé Possidónio Mascarenhas,·api'o'veitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos da referida carreira Parte Permanente -do mesmo Quadro e Ministério, conforme dispõem
.as tabelas anexas ao decreto-lei n. 2.678, de 7 de outubro de 1940. '
Rio de Janeiro, .3 de abril de 1941. 120° da Independência e 530 da
;República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
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DECI\.'J;TO N. 7. 048 -

DE

DE ABRIL DE i9~i

3

Extingue um cargo .excedente na. classe J dã carreira de Biologist~
D. N. P. A., do Quad1·o único do Ministério da Agricultura

o Prcsiderite- da Repúbli-ca, res'Olve deelarar extinto, por se achar
vaO'o em virtnde da p1·omoção de Agostinho· Lombardo, ·um (1) cargo
e:)':~ectente- na cl'asse J da carreira de Biologista D. N. P.- A., do Quadro único do ·Ministério da Agricultura, aproveitando-se 'O salqo apu1·ad0 dentro da verba global do respectivo Ol'Çamento,... para o preenc-h'imellto de cargos_ vagos ·na carreira de veterinári'O, conforiUe
dispô~m as tabelas anexas ao d:Jcr0to n. 1.910, de 23 de agosto
de !937.
·Rio de Janeiro. ·3 de abril de 1941, 120.0 da IndependênQta e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECI\ETO N. 7 .Oll9-

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o ci'dadão alemão Horts Becker a co·mpr'l(r pedra-s prec-iosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
ArJigo único. _fi'ica autorizado o cidadão alemão Horst Bec-ker,
re3idente n-esta Capital, a com:(:rar pedras' preciosas, nos termos do
decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título des1,a
a:utorizaoão uma via autêntica do presente ctecretn.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1941, 120.0 da--Independência e 53.0
da l\epública.
GETULIO VARGAS

A. de Souza' Costa
DECI\ETO N. 7. 050 -

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Concede à Sociedade 1 Industrial de Sub-Produt-os Animais S. A. au . . .
toTização para {uncionar
O Presii!.ente da RepúbUca,""aten.dendo ao que requereu a Sociedade Industrial de Sub-Produtos Animais S. A., com sede na cidadede Bagé, município. do mesmo nome, Estado do· Rio GranC:e do Sut,
decreta:
·

Artigo único~· É concedida à Sociedade Industrial de Sn1-ProdutQs- Anirnaie S.• A. autorização para funcionar, com- os estatutos qttoar)re..;;P-ntou. ·aproVados pela assembléia g!3ral extraordinária. r~ea!izada.
Doi. de Leis - Voi. IV:'
a
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a 27 de janeiro de i941,.ficando entendido que a sua Cenominacão deve
ser usada por extenso, e gue o ãumentn do respectivo capitaL de _que
tratam as Dispo.sicõe.s Transitórias dos citados estatutos, só se tornará efetivo depois de satisfeitos todos os requisitos legais, e obrigandose a mesma Sociedade _a cumprir as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorizaç,ão.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 194.1, 120.0 da Independência e 53.0
,da República,
GETULIO VARGAS.

Waldemar Falcão.

DECRF,TO N. 7 .051. -

DE

3

DE ABIUL DE

1941

Revogo o decreto n. 6.3011, de 19 de setembro de 194.0
O Presidente da República, usando ct.l àtribuicão que lha confere o art. 711, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.° Fica de.clarada nula a autori?:::tção de pesquisa de ma.gne.sita, e ásSociados; relativa a uma área de éJ.u{nhento_s hectares(500 I-Ia), situada na !ocalicladc "Vil:1. Alencar", município de Iguatú,
Estado do Ceará; conferida a Hermario Chaves :E'ranck pelo decreto
nú:rilero (6.304) seis mil trezentos e quatro de dezenove (19) de
setembro de mil novecentos e quarenta (1940).
Art. 2.0 Revog.am-se as disposiç·ões em c'Ontrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1941, 120.0 da Independência 6
53.• da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. o5z

-·DE

3

DE ABRIL DE

1941

Outorga concessão .ao .Governo do EstadO de· sUo Paulo pm•a aproveitamento da energia hidráulica de um desnível, existente no curso
. do __Ti9 Capivarí, no município de São Vicente, Estado de São
Pau!o

·O PresidBnte ·cta República, ·:usando da atribuição _que lhe confere o arL 74 ·letra . a da Conatituicão, e nos termos dos arts.' 150 dó
Código. de 'Ágttas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) -e 6.•
do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art, 1.0 :E' outorgada ao Governo do Éstado de São P~ulo, respei.tád6s os direitos de terceiros anteriormente adquiridos; concessão para
o• aproveitamento ·da· energia' hidráulica de um trecho dó' rio Capivarl
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rnunicíp.io de São Vicente, Estado de São Paulo, com um desniveide séiscentos metros e urna vasão de três (3) n1etros cúbioos por segundo (17.640 K\V).
'§ 1.o Afim de garantir a permanência, em qualquer época do ano,
da descarga concedida, fica desde já prevista a construc.ão futura de
uma barragem. no rio Capivarí, para o armazrnamento dágua até quatro milhões de metros cúbicos (4.000.001} m3).
§ 2.o O aproveitamento destina-se à produção de energia elétriCa P.ara .tração e outros serviços da Estrada de Ferro Sorocaban;L
Art. 2.o A -título de exigências preliminares das contidas no ·artio·o 158 do Código d·e Aguas, e que, por isso mesmo, deverão ser cumPridas iritegralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o prtleente
decreto, o Governo do Estado de São Paulo obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de um (1) ano, contado da data
do registo .deste decreto na Divisão de Aguas, em três (3) vias:
a} estudo hidrológico da região - curva de descarga d.o rio, obtida
mediante medições diretas e correspondentes, pelo menos a um ·(1)
ano de observação;
b) planta em escala razoave~ do trecho do rio a aproveitar, com
indicac.ão dos terrenos marginais .inundaveis pelo "remous" da barragem;
c) estudo da acumulação e cubaç.ão da bacia;
d} perfís geológicos do terreno nOs locais .em que deverão ser
construidas as barragens;
·
e) projetos das barragens, épuras, método de cálculo, justificação
do tipo adotado;
.
f) cálcUlos e desenhos detalhados dos vertedouros, adufas, comportas, tomada dágua·, canal de adução e c~stelo dágua devendó. ser
observadas as seguintes escalas:
a) canal de adução - para a planta, um por cinco mil (1/5 .O()())
e, pâra o perfil, horizontal um por cinco mil (1/5.000). e .verticaf um.
por dois mil (1/2.000);
. b) vertedouros, adufas, etc.,
para as plantas um por cem
(1/100) e para as elevações e secções (inclusive as do cana!) um poz· ·
cinquenta (l/50) .
·
g) justificação do tipo de conduto forçado adotado; cálculos indispensaveis; planta e ,perfil com todas as indicações necessárias, de ..
vendo ser observadas as seguintes escalas: para a planta, um po:r cinco mil (1/5.000!; para o perfil. horizontal um pór dois mil (l/2.000)
e vertical um por mil (1/1.000);
h) cálculos e desenhos dos pHares, ponteS e blocos. de ancoragem,
indispensaveis ao assentamentQ dos condutos forçados;
i) cálculo do martelo dágua e .cálCulo e projeto da chaminé de
equilíbrio;
j) justificação do tipo de turbina adotado; rendimento sob difere.ntes cargas.em múltiplos de 1/4 ou 1/8, até plena carga; sentido de·
rotação e rotações por minuto; vefocidade característica· e velocidade
de embalag~m. ou disparo; reguladora~ e. aparelhos de medição; r.eguIa;ção..da. velocidade com 2(>, 50· e 100. % de variação de carga; tempo
de fechamento; desenhos devidamente c<>tados;
k) projeto do canal de fuga, sua capacidade de vagão: .
. l)· just'ificaç-ão do tip·o .de gerado·ra·.ctotado;·, senl.ído de rotaÇão;. tensão, frequência e potência caléulada. com COS $2j-.que não exc.eúa O, 7;
rendiment() sob diferentes cargas em· m'últinlns 'iriteiros· rh=! ·ii4 fm ·~IR
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até plena carga, rE'spe.ctivamente com GOS 0 ~ u.7, COS 0 = 0.8 e
COS 0 = 1; regulação da tensão e sua variação; reguladores;. queda
de tensão de curto circuito; detalhes e característicos fornecidos pelOs
fabricantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da· exci·tatriz; CD2 no grupo motor gerador;
m) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores_ elr-vadores e abaixadores de tensão, as
mesmas exigências feitas aos geradores;
o) desenhos do-s quadroS de controle com indicação de todo::: os
aparelhos a serem neles montad'os;
p) ·desenhós detalhados, (planta e elevação), das celas de baixa e
alfa tensão com indicação de todos os aparelhos· a serem nelas montados, be.m como das entradas e said.as dos condutores e suas ligações às
barras gerais;
q) desenhos indicando a saida da lin,ha de alta 1tensão de transmissão; para-raios, bobinas de choque e ligaç~cs contra sup·ertensões;
r) projeto da linha de transmissão - planta e perfil da linha; cálculo mecânico c elétrico com COS 0 igual a 0.8; perda de potência;
tensão na partida e na chegada; distância entre condutor-es;
s) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabili~
dade e discriminação dos materiais empregados;
·
t} orçamento detalhado para cada um dos itens acima;
H - Obedecer em todos os projetos, salvo no que o col).trato expressamente determinar, as prescrições das normas seguintes, que estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Elecktrotechniker. (V. D. E.)
à) .Verband Deutscher lngenieure (V. D. I.)
c) American Institute of Electrical Engineers (A. I. .E. E.)
d) American Society Mechanical (A. S. M.)
e) •British Engineering Standards Association (B. E. S. A.)
f) International Electrical Commission (I. E. C.)
Parágrafo único. Não serão aceitos carteis ou normas inferiores
aos acima estipulados, sejam ou não deles derivados.
III - Registar o presente decreto na Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, -de acordo com o decreto n. 13, de 15 de janeiro
de !935.
IV - Assinar o contrato de, concessão dentro do' prazo de um (1)
mês, contado da data da publicação da aprovação dà minuta pelo Ministro da Al?rtcultura.
V - Apresentar o contrato de concessão. à Divisão de Aguás para
os- fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro,_ de
1935, sessenta (60} dias depois de rê'gistado no Tribunal de Contas.
Art. 3.0 • A minuta do contrato· disciplinar desta concessão será·
preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro
da Agricultura.
Art. 4.0.· O co.n.cessionário, dadas as condiÇões peculiares.do·aprovéitameitto, fica diSpens~dO d?>S reseÍ:':V~S de én.ergi.a d_e que trata O. artigo 15.3. alínea a do Código de Aguas.
·
·
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.
Art. 5. 0 • O concessionário gozar:á~ desde a data da assinatura da
Concessão e eriquanto esta vigorar, dos favores constantes do Código
de Agúas (arts. 151 e. 161).
Att. 5o. Revogam-se as disposições eril co'ntrário.
Rio de Janeiro, 3 de abri(de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Fernr;mdo Costa.

DECRETO N. 7.053 -

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão bràsileiro Arlindo de Oliveira a. pesquisar cristal
de rocha no municipio de SãO José do Tocantins dCt Estado M·
Gola~

O Presidente da Répública usando da atrilmição que lhe confere
o art. 74, letrá at da Constituição e no.s termos rio de-creto-lei número !.985, de 29 de jtaneiro de 1940 ·(Código de Minas), decreta:
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Arlindo de Ol-iveira a pesquisar cristal de rocha numa área de quinhentos hectares
;(500 Ha) situada no lugar denominado "Serra da Conceição~·~ municípi-o de São José do Tocantins do Estado de Goiaz~ área essa delimitada por um ··retângulo que tem um vértice cOlocado a seis mil e quinhentos (6.500) metros, rumo oito graus sudoesêe (8° SW) da confluência dos rios Tocantinzinhos e Tongonhão e os lados adjacentes
a ·esse vértice tem os seguintes· comprimentos e orientações mã.gnétiêas: _ cinqo mil (5.ú00) metros, cinquenta e doiS graus, trinta rrlinutos· sudoeste (52° 30' SW) e mil (l.üOO) metros, trinta e sete
graus trinta minutos sudeste (37° 30' SE), respectivamente. Esta
autorização é outorgada medi\ante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, 11, UI, IV,. VII, IX e outraS do citado
"códigÓ não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se· do
produto da pooquisà para fin-s de estudo sobre o minério e custeio
·aos t~abalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será de·c1arada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina<;, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado· art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas eStão sujeitas às ·servidões de
solo e subsolo _para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 .e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concesionário da autorização será fiscaliZado pelo Departamento· Na'cional ·&a Prod'Jção Mineral e gozará dos favores discri-minados .no art-. 71 do ml33mo- Código, na. forma deste artig-o.
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Art. 6.0 O título da :autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica d-este decreto, pa,g1ará de selo a quantia de cinco contos de
réis (5 :000$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da P~oduç.ão Mineral q.o Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.054-

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão ·brasilei1·o· Benedicto Ferreira Lopes a pesquisar.
mica, caolim e. ass.ociados no muni·cípio de .Mogi das Cruzes dq
Estado de São Paulo
·
O P.residente da República, usa'Iido ~cta atribuição- que -lhe con'...
fere o art-.. 74, letra a, da Constituição e nos terfnos do çiecre:bo-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de .MinaB), decreta;
ATt.- Lo Fica autorizado o .cidadão bfasil'eiro Benedicto Ferreira
Lopes a .Pesquisar mi-ca, 'Caolim e associados numa área de qu-·arenta hectares (40 -Ha), situada -no ·lugar· denominado "Beritaba Assú";
município de Mogí das Cruzes do Estado de São Paulo, área essa delimitada ·por um retângulo que tem um dos- vértices colocado a qualtrocentos e __.setenta e cinco (4'1,5) metros, rumo quarenta graus nor-·
deste ( 40°NE) do quilômetro vinte e quatro (Km .24) da estra,da de
-rodagem Mogí-B-eritiba Assú e os lados adjaceute..c; a -esse vértice teem
os .seguintes comprimentos e orentações: oitocentos (800) metros,
quarenta e cinco graus sudoeste (45°SW) e quinhentos (500) me"
tros·, quarenta e cinco graus noroeste ( 45gNW3, respectivamente.
Esta autorização. ·é outorgada mediante as condições- do art. 16 do
Código de Minas e .seus núme;ros .I, II, UI, IV,. VII IX -é outras do
citado Có-digo não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O ·concessionário da .autoriZação podei'á utilizar-se do
produto da :pésquis-a para fi-ns de estudo sobre o minério e custeio.
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24''e do ·art. 2·6 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivo.s previstas nos núm-eTos I e 11 o -citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código .
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão .sujeitas às, servidões de
.solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arti-gos 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.0 :-o- _concessionário dft autorização será Ji,'.icalizado pelo
Departamento- :Nacional da Produção -.Mineral e g·ozar;i dos favoreS
d~scriminados ·.no· a'rl. 7'1 do· mesmo· Código, na forma deste artigo.

ATOS DO PODER

Art.
autêntica
mil réis
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Art.
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EXECUTI~O

·6.d O título da autorização de .pesquisa, que será Uma via

deste decreto, pagará de selo a quantia de .quatrocentos
( 40050) e se_rá transcrito no livro próprio da Divisão de.
da Produção Mineral do Ministério da Agri.cultura.
7.o Revogarh-se as disposições em 'Contrário.

Rio de Janeiro,_ 3 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 153.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.055- D>: 3 DE ABRil" DE 1941

Autoriza o cidadão brasileú·o· Manoel Corrêa Torres a pesquisar caolim
no município de S. Gonçalo, Estado do Rio· de Janeiro
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de jan.eiro de 1940 (Código de ..\!inas), decreta:
.

_/_

.

·:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro :Wanoel Corrê~
Torres- a pesquisar caolim numa ái'ea de dois hec~ares sessenta ares e
cinquenta centiares (2,6050 Ha) localizàda no distrito de Po~to da
Ponte, município de São Gonç-alo, Estado do Rio de Janeiro, em ter...
renas de sua propriedade e delimitada por uma figura dete:r;"minad~
por rumos e comprimentos a partir do vértice fronte(ro ao Poste
22/33 na rua Ma:auel Duarte: quarenta e dois graus tr.inta minutos
sudeste (42°30'SE) e duzentos (200) metros; sessenta e um graus
sudoeste (6J 0 SW) e cem (100) metros; cinquenta e oito graus noroeste (58°NW) e duzentos (200) metros, fechando-se o perímetro
pela 'rua Manuel Duarte. Esta autorização é outorgada mediante as
condições ,do art.- 16 do Código de Minas ·e seus números I, li, III, IV,
,VII. IX e outras do citado,- Código não expressamente mencionadas
nest~ decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização pOderá utiliza~-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. ,26 do Código de Mina.s se ocor-'
rerem os motivos· previstos nos números I e II do citado ~rt. 24 e
no art. 25 do mesmo Código. . ·
Art. 4. 0 As propriedades Vizinhas estão sujeitas às servidões de
_.solo e subsolo para os fins da_ pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
·
0
Art. 5. O concessionário· da autorizaç-ão será fiscalizado pelo
D_epa~ta!nento Nacional da Produção M.ineral e gozará dos favores
d1scnmmados no art. 71 do mesmo· Código, na forma deste artigo,
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(100$0) e será transcrito .no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as dispbsições ,em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1941, 12o.o. da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.056-

DE

3

DE ABRIL DE

1911

Autm·iza o cidadão brasilei1·o Ant-eiw1· Machado de Azevedo a pesqu·lsar
" água mine1·al no município de José Bom"(ácío, Estado de São Paul.o

O Presidente da República usando da atribuição que -lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição .e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 19110, (Código ·de Minas), decreta:

' MachadO de·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antenor
Azevedo a pesquisa.r água mineral numa área de dez hecLares (10 Ha) ·
situada :na "Fazenda Apar-ecida", de sua propriedade, município de José
' Bonifácio, Estado de São Paulo, área essa delimitada 1por um polígono
tendo um de seus véDUces ,situado a cem1 metros (100 m) contados da
confluência do ·córrego 1mb ira com o rio T ieté, para jusante, e cu.ios
lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos e quarenta e oito metros. ("248 m), Norte (N); quatrocentos
metros (400 m}, Este (E); trezentos e vinte e ~quatro metros (32/1 m),
Sul (S); segui'ndo-se, daí, pela margem do rio Tieté, para jusante, até
.o ponto inicial. Esta autoriz;:u_:,UO é outorgada -mediante as condir;.õcs
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV, IX. e outras
do citado Cód'igo não expressamente mencioriadas neste decreto.
Art. 2. 0 O' concessionário da autot·ização poderá utilizar-se rln
prodUto da pesquisa para fim: de estudO sobre o minério c cu.;telo
dos trabalhos,· ouvido o Departamento ~acionai de Saude Pública.·
Art. 3.0 Esta autorizaçãO será declarada. caduca ou nula. na formn
do -§ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se· 'Ocorrem os
motivos previstos nos números I e II .do' citado art. 24 c no art. 2ã
do mesmo Código.
·
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins' da pesq1,üca, na forma dos artigos 39 e 4.0
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizaç.ão será fiscalizado peb
Departamento Nacional da Produção· Mineral e gozará dos favores discI'im)nados. no art. 71. do mesmo -Código', na forma deste artigo.

ATOS DO PObER EXECUTIVO
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Art. (3.0 O título da autorização de pesquisa, que será. uma viu·
autênti.ca deste decreto, pagará de selo a quantia de -cem mil réjs
(100$0) e será transcrito no livro próp·rio· da Divisão de Fomep.to da
Produção Mineral do Minislério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposi9ões em contrário.

"

Rio de .Janeiro, 3 de abril de 1941, 1?0. 0 da Independêncja e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 057 -

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileh·o João Alonso Furtado Memória a pesquisar diatomita, no rnunicfpio de Gauaraní, BslGilo do Cca?'á
O Presidente da República usando da atribuição que lho confere
o_ art. 7 4, l-etra. a, da .Constituição e nos. termoS do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Códigode Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado. o cidadão brasi!eiro João Alonso Furtado
l\Iemó.ria· a pe~quisar diatomita numa área àe vinte e cinco (25)
hectares, situada no lugar denominado "Lrigoa do Ipú", no município
de Guaraní do Estado elO Ceará· e delimitada por um quadrado que
tem um vértice a duzento::: e sessenta e cinco (265) metros, na direção vinte e seis graus trinta minutos noroeste (2ô 0 30'N·W) dp canto
extremo 'norte da casa de residência de Ana Moreira e cujos lados
adjacentes a esse vértice teern quinhentos (500) metros de extem. ãu
e rumos: quarenta e cinco graus nordeste ( 45° NE) e quarenta e e in co
graus !:l-ndeste .( 45°SE) . Esta autorização ~é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas . . e seus números I 1 II, III, IV,
VII, IX e· outras do citàdo Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art.. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisil para fim:: de estudo sobre o minério e custeio
·
dos· trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for1oa
Go § 1.0 do ar,t. 24 e do art. 20 do Código de Minas, se ocorrerem os

motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
"
Arf. 4. 0 As proprieda.:_des viiinhas estão sujeit~s às servidões de
.sblo e subsolo para o.s fins -da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
cto citado Código.
Art. 5.0 O : concessionário da autorização será fis-calizado pelo
Departamento Nacional· .da ·Produção Mineral e gozará dos favores dis.(.'riminados no art. 71 do mesmo Código, na -forma deste artigo.

ATOS DO -PODER EXECUTIVO

Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma yia
autêntica deste decreto, pagará de Selo a qua~tia de du~entos ~ ?I~
quenta mil réis (2,50$0) e será transcrito no hvro própriO da D1v1sao
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. -7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 áe abr-il de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fe'1'1Wndo Costa.

DECRETO N. 7.058 -

DE

3

DE ABRIL DE

!941

Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Olivier Ghisi a pes'quisar água mine.ral_ no municipio de Tu.barã.o, Estado de S'(},nta Catarina
O Presidente da RePública usando da atribuição que lhe confere
o art. 7.4, letra a, da Constituição e nos termos do dec1·eto-lei r~úme~
ro 1.985, de 29 de janeiro de 1940 {~ódigo de Minas·;, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ivo Olivier GhLsi
a pesquisar· água mineral numa· área de seis hectares ·e noventa e três
ares (6,93 Ha), situada no lugar denominado· "Guarda", no distnto e município de Tubarão, do Esta.s:lo de Santa Ca~arina e delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhenL•ls e dnquenta
(:S&O) metros, na direção cinquenta e dois graus Sudoeste (52° SW)
do -quilóm-etro 11,701, rda Estrada de Ferro Teresa Cristina e. nujos
-lados adjacentes a esse vértice teem os- seguintes c..>mprimcntos e
rumos magnéticos; - cento ·e noventa e oito (198) metros e trinta
a oito graus sudoeste (38° SW); trezentos e .cinquenta (350) metros
e cinquenta e doiS graus sudoeste (52° SW) . Esta autonzação é üUtorgada mediante_ as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
nú.meros I, II, III, IV, VII, IX e outros do citado. Código não expressamente mencionado·S nes-te decreto.
Art. z.o O conces-sionário. da autori:r.ação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o mm~rio e ousteio
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Sa;lde Pública.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nnla, 1~a for-;ma do· § .1.0 do art. 24 e. do art. 26 do Código de Mina~. ;,;e ocarrerem
os motivos previstos nos números 1- e II do citado art. 21 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estã-:l sujeUas à8 servi.dõ·::ls de
solo e subsolo para os fms da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será ~iscalir.acb pelo
Departamento Nacional da P:iodução Minorai e gozará dos favores dis-criminados no art. 71 do mesmo Código, na, forma deste art1g'J.
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Art. 6.o O, título da autorizaÇão de pesquisa, que :;1~rá uma via
autêntica deste decreto, pagará de 'selo a quantia de cem mil réis
(100$0), e será transcrito no livro -próprio da Divisão de Fomento
da Pr-'üducão Mineral do Mini_stério da Agricultura. .
Art; 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1941, 120.0 da Indepe,dência e 53.o
da República.
GETULIO V A!'GAS

Fernando Costa

DTI\CHE'J10 N. 7.050-

DE

3

DE ABRIL DE

19A1

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio da Rocha Praxedes a pesquisa!'P
talco, amianto e xisto gra{i_toso no munii:ipio de Pará. de 1!li~
do E.stado. de Minas Gerais
O· Presidente da República usand'O da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nôs termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 dejaneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado 'O cidadão brasileiro Antônio da Rocha
Praxedes a pesquisar· talco, amianto e xisto grafitoso numa área de
quinZe hectare-s (15 Ha), situada na fazenda "Gorduras", dis~rito e
município de Pará de Minas dó Estado de Minas Gerafs e dividida em
trêS partes assim definidas; - a primeira é de cinco hectares (5 Ha)
· e delimitada por um retângq.lD que tem um vértice a quin,h~ntos e
vinte ("520) metros, na dir..eção setenta e oito g-raus trinta minutos
noroeste (78°30'NW) dá. casa do concessionário e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes rumos e comprimentos: cinquenta e set,e graus sudoeste (57°SW) e duzentos (200) ·metros e trinta e três graus noroeste (33°NW) e -duzentos e cinquenta (250j metros; a segunda é de oito hectares ·e quarenta ares (8,40 Ha) e delimitada por um retângulo que tem um vértice a oitocentos e setenta
e cinco (875) .metros, na direção quarenta e. três graus noroeste
(430NW), -da_ mesma casa acima referida e cujos lados adjaeentes .a
·esse v-értice teem trezentos ·e cinquenta (350) metros e rumo trjnta e
três graus noroeste (33°NW) e duzentos e quarenta (240) metros e
rumo cinquenta e sete grauS sud'Jeste (57°SW); a terceira é de· um
hectare e-sessenta ares (1,60 Ha) e delimitada por um quadrado de
cento e vinte e cinco ( 125 )'·metros de lado que tem um vértipe a mil
duzentos e nuventa ·e cinco (1.295.) metros, na direção quarenta e oito
graUs noroeste ( 48°N\V) da mesma origem. acima referida e cujos
lados adjacentes a ·esse vértice teem rumos trinta e três_ graus noroeste (33°NW) e cinqnenta e sete graus sudoeste (57°SW). Esia autorizáção é .outorgada mediante as cnndiç.ões dcr art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado-, Código não e2..··pressamente menciop_adas neste decreto~
, Art. 2.0 O concessionário() da autorização poderá ulilizar-se do
produto da pesquisa para fip..s -de estudo sobre o minério e custeiodos trabalhos.
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Art. 3.0 ·Esta autorização será d,eclarada caduca ou nula, na forma do § L 0 do art. 24 e do art. 26 do Código. de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e T1 do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
' Art. 4.0 As propriedades vizinhas estã.o sujeitas às servidões de
solo e subsolo para o;:: fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.o o· concessionário da autorização será nscalizadu pelo
Depar-tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrlmin.ados no art. 71 d'O mesma Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será urria via
·autêntica deste decreto, pagará de selo a-- quantia de cento e cinquenta
mil réis· (150$0) 'e será transcrito no livro própri'D da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultur~
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
!Üo de Janeiro, erri ·3 de abril de ·1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fe1•nando Costa.

DECRETO N. 7. 060 -

DE 3 DE ABRIL DE 1941

Autoriza o cidadão b1'a$ileú·o Abdon Rod·rigueS a pesquisar cristal de
rocha no município de São José do Tocltntins do Estado de Goiaz
O Presidente da República usando .da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 19'!0 (Código de Minas)_, decreta:

·Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Abdon Rodrigues a
pesquisar cristal de rocha numa áre:1 de quinhentos (500) hectares,
situada no lugar. denominado '·Serra da Conceição",_ município de São
JOsé do Tocantins do Estado de Goiaz, área essa delimitada ·por um
retângulo que tem um vértice colucado a cinco mil e trezentos
(5 .300) metros, rumo vinte e quatro graLis trinta minutos sudoeste
(24°30'8\Y) da confluência dos rios' Tocantinzinho e ·Tongonhã'D e -os
lados adjacentes a esse vértice tee.m ·os -seguintes comprim-entos e
orientações magnéticas: cinco mil (5. 000) metros, cinquenta e um
graus trinta. minutos sudoeste (5i 0 30'SWj e mil (1.000) metros;
trinta e oito. graus trinta minut'Os sudeste, respectivamente. Esta
autorização é outorgada mediante as. condições d'J art. 1.6 do Código
de Minas e seus números I, II, .II.I, IV, VII e IX outras do citado Código não express~mente mer.cionadas neste decreto.
Art. ~.C:' O concessionári'J da· autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre. o minério e custei()
· dos trabalhos.

e
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Art. 3.0 ' Esta autorização Será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do ar·t. 26 do Código de Minas, se ocorr·e·rBm os motivos previstos ncs núm'eros I e li do citado art. 24 e; no
,art. 25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estãO sujeitas às servidões de
solo e sub:::olo vara 1_,('5 fins da pesquisa, na forma dos aeligos-39 e !10
cto citado Código.
Art. 5.o O coucessionúrio da _autorização será fiscalízad'O pelo
Departamento· Nacional da Produçtio 1;Iineral e gozará dos favores
discriminados no al't. 71 du mesmo Código, na forma deste' artigo.
Art. 6.0 O título da autorizaç-.ão de pesquisa, que será uma via
autêntica dest-e decreto, pag<lrá de selo a quantüt de cinco contos de
réis (5 :000$0) e L"erá transcrito no Hvro próprio da Divisão de F-omento da Produçâo Mineral do l\Iinlst0rio da Agricultura.
Art. 7.0 ReVOgilm-se a.s disposições em conlrádo.
H.iq- de Janeiro, 3 de- abril de .191!1, 120° da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.061-

DE

3

DE ABRIL DE

1941

Autm·iza o ci_dadão brasileirO' Benedicto Fer1•eira Lopes a pesquisar
caolim e associailos no rnuniciPio dt Mogí das C1·u~r:s do Estado
de São Paulo
_ O President9 da República, usando da atribuição qu;: lhe confere
o aH. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do ·decrPto-lei núme..;.
ro 1.985, de 29 de janeiro de 19.\0 (Código de Minas), decreta:
· Art. i.0 ~ica ::_~.utorizado o cidadão brasileiro Bcnedjcto Ferreira
Lopes a pesquisar caolim e associados numa área de t.rir.ta hectares
{30 Ha), situala no lugar denominado "Terceira'\ município de .Mogí
das Cruzes do Estado de São Paulo, área essa delimitaoa por um retângulo() que tem um vértice colocado a duzentos e oitenta e cinco (285)
metros, rumo setenta e um graus sudoeste .(71°SW) do .quilômetro
trinta e três e meio · (Km 33,5) da estrada de rodagem Mogí-Casa
Grande e os lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos ·e orientações: seiscentos (600) me-tros, .quarenta e .cinco ,graus
noroeste- ( 45°NW) e quinhentos (500) me-tros, quarenta e. cinco graus
sudoeste (45°SW}, respectivamente. Esta autorização é outor~ada
mediante as condições do art. 1~6 do Código de Minas e s~us números
I, II, IH, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O .ooncessionáriõ da aUtorização poderá uti!izar-:-se .do
produto da pesquisa para fins de· estudo sobre o minério e custe'io dos
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Art. 3.6 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.o do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, str ocorrerem
os n'lDtívos previstos nos númer"os 1 e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizÍnhas estão sujeitas as ~ervidões de
.solo e subsolo para os ·nns da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
'
Art. 5.o O Concessionário _da autorização será fiscal1zaao ·pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará rios favnres
discriminados ·no art. 71 do mesmo Código, na forma deate artigo.
Art. 6~o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntic·a deste decreto, pagará de selo a quantia de trezentos mil réis
(300$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão C..e Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar~. 7.0 Revogam-se as dispo~ições em con~rári().
Rio de Janeiro, 3 de abril de 194.i, 120.0 da Independêhcia e 53. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7. 062

-DE

4

DE ABRIL DE

1941

Modifica a 1·edação do artigo 10 do Regulamento ap1•ovculo pelo -decreto

n. 4. 969, de 4 de dezembro de 1939

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
a alíne-a a do artigo 7 4 da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Enquanto o Lloyd Brasileiro estiver sob a 'direção da Go.;.
missão de Marinha Mercante; na forma estabele-cida pelo decreto-lei
n. 3.149, de 2'6· de _março de 1931, fica suspensa a execução do artigo 10
do Regulamento aprovado pelo decreto 4. 969, de 4 de dezembro de 1939,
·passando, durante esse período, as atribuições do Conselho de Adminis~
tracão nele fixadas a ser as seguintes:
· I. ·Orçar, em outu-bro de cada an.o, de.ntro das possibilidades da re-.
ceita estimada, a ct·esp~sa ordinária da empresa, no ano seguinte;
li. Tomar conhecimento, dar parecer e submeter à Comissão, de
Marinha Mercante, os programas de acão técri.ico-administrativa da empresa, tendo em vista. os projetos que lhe forem encaminhados pela diretoria ou apresentados por qualquer dos seus membros;
UI. Organizar os ,regimentos e instrucões para a: execucão ·dos serviços afetos a cada.um dos Departamentos de servico da ·empresa, submetendo-se ·à aprovação .da Comissão· de Marinha Mercante.
Art~ -2.0 Revóg8.ril-se as disposiçõ8s -em contrário·.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1941, 12ü.O da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça Lima
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DECRETO N. 7. 06•3 -

DE

4

DE

ABRIL

31
DE

1941

Àprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscaUzação da exportação da banana anã ou nanica, visando a sua
padro'nização
O PrHsidente da. República, usando das atribuições ·que lhe confere .o art. 74 da, Constituiç.ão e tendõ em vi-sta o que dispõe o
art. 6P do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 19:3&, e 'o artigo
94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, ·de 29 de maio
de 1940, decreta:
, Art. 1.° Ficam a.provadas as especificaç.ões e t~elas par c: a
classificação e fiscalização da exportação da banana ana ou naniCa,
visando a Sua padronização, ·assinadas pelo Ministro de EstUdo do-s
Negócios da Agricultura.
~rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em ·.contrário.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1941, 120.o da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
Especificações e tabelas para a clas5ificação e fiecalização ·cta
exportação da banana anã ou nanica~ em ca.chos, baixadas Com o
decreto n. 7 .063,. de 4 .de abril de 1941, ·em virtude das disposições
dei decreto-lei n. 334, de 15 de _março de 1938, e "do regulamento
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de ·29 de março de 1940:
Art. 1.0 A classifiüação da -banana anã ou nahica, em -cacho,
terá por ba-se o número -de pencas por cacho, de wcordo ·com os padrões oficiais, e obedecerá, ·em cada tipo, as e6pecifi.cacões que ora se
estabelecem.
Tipo 1 - Cachos com 12 ·-ou .mais ·pencas, .sem mutilação) de
coloração uniformemente verde, com peso nãofinferior a· 23 quilos,
bem conformados· e limpoS, com cabo. de engaço medindo, no mínimo, 20. -centímetros a partir da inserção da , úl-tima p-enca, -com
pencas perfeitaB, sem frutos quebrados, rachados, arranhados, machucados, atacados por moléstia ou de qualquer maneira alterados
por agentes capazes de prejudicar a sua · qualida~e e cons-ervaÇão.
Tipo 2 - .cachos -com 1-0 ou mais pencas, com peso · rtão inferior a 18 quilos, possuindo os demais característicos ·exigidos para
o tipo 1.
Tipo 3 - Ca-cho com oito ou m:ais pencas, com pe.so não inferior a 15 quHos, possuindo os ,demai5 característicos ·do tipo 1.Art. 2.o 1Será considerado "refugo" ca<Cho com 10 ou mads frutos
rrüichucados, quebrados, máduros, queimados ·pe"Io ·e oi ori água salg:ida,:
enegre-cidos por contusão, deteriorados oti ·atacados· por· moléstias
ou pragas.
Art. :3. 0 Os cachos que não alcançarem classificação em qualquer
dos ·tipos· .espec.ificados no .art. 1.0 e, bem assim,· os· coneiderfL-dOs
~'refugos", não poderão s·er -exportados.
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Art. 4.o Os cachos referidos no artigo anterior só poderão ser
aproveitados para -·consumo no território nacional ou a bordo dos
navios· neste último caso o embarque dependerá d•e autorização
expres~a da fiscallzação a 'cargo do'- Se::::'viço, de Economia llural.
\
Art. 5.o O Serviço de Economia Rural, quando julgar conye'niente,
poderá proibir, em determinadas époc;;ts do ano, a exportação de
cachos do tipo 3.
Art. 6. 0 ·Sempre que os ea~chos forem apresentados para exportação sob ql)alquer embalagem aprovada p·elo Serviço de Economia
Rural, ·poderão obter classifieat?,ão -e,pecial. desde que a fr·uta vreencha
todas as exigências estabelecidas no art. 1.0 , com a seguinte. classificação: Tipo 1 EXTRA e T.ipo 2 EXTRA.
§ 1.o As · embalag.ens admitidas serão: caixas ou engrad:1dos ·de
madeira ·clara, esteiras moveis de madeira, táboa 1 p'irí, palha de
cereais, ·de algodão ·e sacos de papel ou outroS materiais julgados
uteis à embalagem de banana, a critério do Serviço de Economia
Rural.
§ 2.o Os ·sa-cos ·de papel ou outra embalagem de eónsistêncl a
similar deverão ser multiperfurados.
§ s.o .Sempre que forem ulilizados •sacos ou esteira.s, a emba.- ·
lagem deverá ser feita diretamente no bananal, na própr:a haste,
antes do corte do cacho e as extremidades bem .ajustadas e amarradas
ao engaço.
§ 4.0 Quando forem usadas caixas ou ·engradados, a embalagem
será feita ·em a:br.igos destinados ao re.sguardo dos càchos.
Art. 7.o O grau de maturação para efeito do corte dos ·cachos
no bananal, será determinado pela natureza da praça engajada nas
empresas de- transporte.
§ 1.0 Quando a praça for em frigorífi,co, o corte dos cachos será
feito quando a fr.utn. a·presentar de-Senvolvimento de 3/ l.~c gorda. Quando
a praça for em câmara ventilada, o corte será efetuado com o desenvolvimento de 3/4. magr-a a 3/4. gorda, segundo a natureza do transporte, a escala e tempo de percurso dos navios.
§ 2.0 O Serviço de Economia Rural impedirá o ·embarque de
.varti.,das ou lotes de banana-s, cujo grau de desenvolVimerito ·e maturação -seja demasiado para suportar o transporte na praça que lhes
tenha sido reservada.
Art. 8.0 A -temperatura das ·câmaras refrigeradas para o transporte de bananas deverá .ser m·antida entre 12 e
graus centigTados.
Art. 9.0 Na-s partidas embaladas; a. fiscalização- se exercerá pelo
meno.s ,.em 2% dos volume-s de ·Cada ·Consignação.
Art. 10. As partidas ou lotes de bananas com mais de :5% de
cachos "refugo" serão Sumariamente condenadas para exportação.
Art. 11. O transporte para. os mercados ~uropeus .só será permiticro•
em vapores fr.igoríficos, devendo os cachos satisfazer as seguintes
condições:
a) ser dos tipos 1 ou 2;
b) ser uniformes quanto ao desenvolv_imento da fruta, admitindose 3/4 gorda;
trabalhos.
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c) ser apara-dos abaixo -da inserção da última penca, d:Cvendo 0
corte ·e a extremidade do engaço .ser tratados- com vasel-ina, após 0
seccionamento.
Art. 1'2. É permiti-do o transporte em convés ou porões, nas
exportações para -os mercados sul-a.mericanos, desde que os cachos
satisfaçam as seguintes condições:
a) .ser do ti-po 3, no m-ínimo;
·b) maturação 3/4 magra a 3/4 gorda,
Art. 13. É facultado ao Servi co de Economia Rural impedir o
embarque -de frutas em ·qualquer· navio, desde que .as cOndições ·do
embarque po~sam afetar (J. conservação das mesmas.
Art. 14. O estiva·illento dos cachos nos navios será feito de modo
a apreBentar perfeita "amarração" e a altura não pode exceder de
8 a 9 cachos sobrepostos.
Art. 15. As despesas relativas à olassi~i:cação da banana e-, ·bem
assim, aquelas . previstas no regulamento- aprovadO pelo. decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos realizados a reque"
rimento ou por solicitação das partes interessadas, serão cobradas
de acordo com a seg·uinte tabela, por cacho ou volume :
a) Classificação (art. 80) ...................... .
$050
b) Reclassificação (art. 39) ............. .' ....... .
$100
c) Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ...' .. .
$200
Art. 16. A taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de mar~o de 1938, e. arts. 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940) inclu-sive emissão do certificado, será cubrada na base de um ·qua.rto
por ,cento (0,25%) calculada sobre o valor oficial médio da mercadoria
no ano anterior.
Art. 17. O certifiCado de classificaç,ão de bananas, respeitadas as
disposições do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, será válido, para efeito de embarque, por
quatro ou mais d!ias ,a juizo do Serviço ·de· Economia Rural, confiados
da data de sua -emissão.
Art. 18. ÜB casos' omissos na :presente especificação -de bananae
serão resolvidos pelo Serviço de E-conomia -Rural, com ·aprovação do
Sr. Ministro da Agricultura.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1941. -

DECRETO N. 7 .064.-

DE

4

Fernamdo Costa.

i'>E ABRIL DE

1941

Aprova ta-bela numérica para o pessoal extranumerdrf,o-mensalista,
da z.a. Circunscrição de
Recrutamento do Ministério da Guerra
!
tere

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-0

art. 7-i, letra a, da Coootituição, de:cr.eta:

Art. 1.0 Fica aprovada, para vigorar no corrente exercício, a
anexa tabela numérica do pessoal extranu_merário-mensalista da 2.a
Circunscrição de /Recrutamento do Mi.nistétio da Guerra.
Col. de Leis - Vol. IV
~-
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Art. 2.0 A desp.esa, na importâooia de 2ó :•600$0 (vinte e quatro
contos e seiscentos mil réis), será ate<ndida à Conta da Verba 1 Pessoal, CoTIBignaçã-o li - Pessoal Extranumerário, Subconsigna-ção ü-8 ___. Novas admiBsões, etc., do vigente· orçamento daquele Ministéri.o.
Art. a.o Revogam -.se as ctis·po~ições em contrári'o.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1941, 120.0 da Indep&ndência e 53.0
da República.
GliJI'lJLIO VARGAS o

Eurico G.. Dutra.

MINISTÉRIO -'-· GUERRA
RECRUTAMENTO~

2.a CIRCUNSQRIÇÁO DE

REPARTIÇÃO -

Tabela numérica
Ntimeró,

Função

1 Auxiliar de Escritório

1 Auxiliar de Escritório
i Auxiliar de Escritório ,·, ... .
2 Praticante de Escritório ... .

Ref. de
Salário

Salário
mensal

Despesa
anual

VII
VIII
IX
VI

400$0
.. 450$0
500$0
350$0

4:800$0
5:400$0
6:000$0
8:<00$0
2< :600$0

DECRETO

No

7 o065

-DE • DE ABRIL DE

1941

Suprime· cargo· -extinto

o Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a~ da Gonstituição, resolve declarar extinto, por se achar
vago, um ( 1) cargo de Ajudante de Tesoureiro padrão 12, do Quadro
Suplementar, do Ministério da Fazenda aproveitando-se o saldo apUradp, dentro da verba global do respectivo orçamento, 'para o preenchimento de cargos vagos correspondentes do Quadro ·Permanente conforme di•põem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1:847, de 7 de dezembro de· :1:939~ em virtude da nomeação do respectivo titular, ·Silvio
Fernandes Soares.
Rio de Janeiro, 4 de ab)'il de 19H, 120.o da Independência e

53.o da Repúblioa.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 7·. 066 -

35

DE 7 DE ABRIL DE 1·941

.*prova projeto e orçamento para prosseguimento das obras- do canal
de Santa -Maria, no· Estado de, Sergipe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a:i>t._ 74, ietra a, da ConstitUição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o proJetO e orçamento,. na importância total de 2.469:846$010 (dois mil quatroc~ntos e sessenta e nove
contos- oitocentos· e quarenta e seis mil e dez. réis) que com este baixam,
rubricados pelo dire.tor de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, para- prosseguimento das obras do canal de
s&nta Maria, no Estado de Sergipe, ligando os rios Vasa-Barrís ·e Sergipe.
Parágrafo único. As despesas com as obras em causa serão atendidas, no corrente exercício, pelo crédjt<J de 500:000$0 (quinhentos
contos de réis) constante da verba 5. 8 - consignação I - subconsignação 02-16 a, do vigente orçamento e, nos exercícios vindouros,
pelo.s recursos orçamentários que fúrem para tal fim consignados.
_
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça · Lima.
DECRETO N. 7. 067 -

DE 7 JJE ABRIL DE 1941

Aprova projeto e orçamerito para a construção de um muro de cais,
na cidade de Jagua'rão, Estado do Rio Grande do Sul

·o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o_ proJeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo dir~tor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção, na cidade de
· Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul,. de um muro .cte cais, de
alvenaria de pedra, com o desenvolvimento de 107,5m necessário à
retifkação de um treCho do cais daquela cidad-e, de maneira a tornálo acostavel em qualquer época do ano, mesmo por ocasião das cheias.
Parágrafo único. A execução das obras em causa ficará a cargo
da Comissão de Estudos e Obras da Lagoa Mirim que as ·efetuará por
administração, levadas as respectivas despesas até o máximo do oreamento ora aprovado, na importância de 160:000$0 (cento e sessenta contos de réis), à conta da Verba 5La, Consignação I, ·subcon•ignação 02)-16 a, do vigente orçamento.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 194( 120.0 da Independência e 53.0
da República. ·
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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'DECRETO N. 7; 068

-'DE

8

DE

ABRIL DE 1941

(Oo11-0e.de· inspel)ão p-ermanente ao Ginásio Americano, c.om sede em. .
Salvador,. Estado da Baia
O Presidente da República resolve, nos termos do art. 55,. do decreto n, 21.24.1, de 4 de abril de 1932, conoeder _inspeçã9 permanente ao curso secundaria fundamental do Ginásio Amencano, com sede
em Salvador, Estado da ~aia.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.
Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7. 069 -

DE

8 DE ABRIL

DE

i 941

Concede inspeção permanente ao Ginásio Barão 4e Antonina, com,
sede em Ma(ra, Estado de Santa Catdrina
O Presidente da República resolve, nos termos do art. 55, do decreto n. 21.241, 'de 4 de abríl de 1932, conceder inspeção permanente
ao curso secundá'rio fundamental do Ginásio -Barão de Antonina, com
sede em Mafra, Estado de. Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 8 de 'abril de 1941, 120. o da Independên_cia e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETON. 7.070 -DE8 DE ABRIL

DE

1941

Declara extinto cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve. declarar extinto, por se achar vago, em virtude da aposentadoria de João Ernesto Claude S~mpaio, :um (1) cargo excedente
da classe G, da .carreira de Almoxárife, do Quadro I do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da verba global dO respectivo orçamento, para preenchimento de cargos_ vagos na classe F da. referida carreira, conforme dispõe a tabela
que acompanhou·o decreto-lei n. 1.037, de 10 de janeiro de !939.
-.Rio de Janeiro, 8 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
de República.
.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
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DECRETO N. 7.071

-.DE

9

DE ABRIL DE

37

1941

Prorroga até 1 de julho_ de 1941 o prazo para a obr-igatoriedade de
contadores-automáticos
nas fábricas de aguardente e de dlcool
.
l

·o Presidente da República, usando da atribuiçã.o que lhe confere o .art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, até 1 de julho de 1941, o prazo estabelecido no art. 1.0 do decreto-lei n. 1. 981, de 26 de janeiro de
1940, e já prorrogado pelos decretos ns. 5.390 e 6.·658\ de '27 de junho
e 31 de dezembro do mesmo ano, para a obrigatoriedade de contadores-automáticos nas fábricas de aguardente e de álcool.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
RiÓ de Janeiro, 9 de abril de 1941, 120. 0 da Independência-e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 072 -

DE

9

DE ABRIL DE

19U

Transfere do Km, 47, na Estrada Rio-São Pq.ulo, para o imovel onde
· fitncwnou a antiga Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária no município de Pirai, .do Es·tado do Rio âe Janeiro; o
Aprendizado Agricola "Nilo.· Peçanha"
'
O Presidente da República, usando da atribuição qu'e lhe confere o
art. 7 4. da Constituição, e.
Considerando ·que as obras de construção do edifício destinado ao
Aprendizado Agrícola "Nilo Pecanha" demandam ainda bastante tempo
para a sua conclusão;
Considerando que o país necessita do maior número possivel de
Estaberecimentos deSsa natureza., que teem por fim pres-iª"r assistência
técnica agrícoLa aos filhos de lavradores e criadores, tornando-os, assim, elementos utei~ à Pátria;
'· <Considerando qUe, no EStado do Rio, ainda não há um Instituto
desse gênero e que q,ualquer deinora no seu funcionamento constituirá
U:ma falta para ·com as obrigações qu.e se impôs o Governo Federal de
incrementar o ensino profissional;
. Considerando qÚe o M{nistério da Agricultura dispõe, no Estado
do Rio, em Pinheiro, de vários ·imoveis que se ad~ptam, perfeitamente.
à instalação de um Aprendizado Agrlcola, decreta:
Art. 1.° Fica transf.erido do quilometro 47 da Estrada Rio-São
Paulo, para Pinheiro, no Estado do Rio de Janeiro, a sede 'do Aprendizado Agrícola "Nilo Peçanha", criado pelo c\ecreto n. 24.115, de 12
de abril de 1934. no .município de Campos; Estado do Rio de Janeiro,
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transferido pelo decreto-lei n. 108, de 5 de maio de i9S8 1)ara o município de Vassouras, no m.esmo Estado, e, posteriormente, pelo decreto
n. 6.359, de 30 de setembro de 1940. para o Km 47 da Estrada RioC
f:ião Paulo; devendo funcionar nos imov.efs em que funcionava a antiga
EsCola Superior de Agricultura e Medicina Viterinária.
Art .. 2.0 Revogam-~e as dispooicões em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abri'! de 1940, 120. 0 da Independência e 52.~ da
Repl1blica.
GETULIO VARGAS •

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 073. -

DE ABRIL ~E

9

DE

1941

Retifica a redação do art. 1.0 do- decr·elo n. 6. 631_, de 23 de dezembro
de 1940

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confer·e
o artigo 74, letra a. da -Constituição, decreta:
Art. !.0 O artigo 1.0 do decreto n. 6.631, <!e 23 de dezembro
de 1940, passa a ter a seguinte redação: - "'Fica autorizada a Companhia Fiação de Tecidos Santa Rosa, Sociedade Anônima, com sede
na- cidade de- Valença, Estado do Rio de J_aneiro,_ a construir, á cerca
de 18 metros a jusante da atual, uma ·barragem c.:.inco (5L metros
mai~ elevada que a existente no rio das Flores, município de . Valença, -_Estado do Riq de Janeiro, para melhorar as condições dautilização da fonte de energia aproveitada pela mencionada companlüa e de que trata o registo feit.p, sob o n·. 103, às folhas 14·6 do
livro respectivo n. 1, na Divisão de Agu3.s do Departamento Nacional da Produç.ão Mineral, Ministério da Agricultura".
Ar:t. 2.o Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 <!e abril de 194 l, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7.074-

DE

9

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Silvio Ferrara a pesquisar carvão, no mu·nic!pio ·de lJrussanga, Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letr-a a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro dil 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1'.° Fica autorizado o cidadão ,br-asileiro Silvio Ferrara a
pesquisar carvão em duas áreas--isoladas, perfazendo á ·superfície de
sei~cento·s .e noventa :e ·seis -hectares e'·-noventa ares (696,90 Ha) em
te1'-renos situados -nos lugares denominados. "Linha .Espanhola", 1'L·i-
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nha Cabral" ·e "2.a Linha Torr~ns", .n.o distrito de Cocal, município de
Urussanga, do Estado de .Santa üa.tarrma, .áreas estas qu_e· assim s-e ·definem: a .primeira abrange um total de quinhentos e vinte e um .hectares e noventa áres (521;90 Ha) e compreende. os seguintes lotes
ns. dois (2}, vinte ·8 um (21}, vinte e dois (22}, vinte e três (23'}, vinte
e ,quatro (24} e vinte e cinco (25} na "Linha Esp~nhola", lotes um (1},
dois (2}, tr&3 (3}, quatro (4}, doze (12}, quatorze (14}, dezesseis
(16l, dezoito (18}, vinte (20}, .e- mais os de propriedade de Luiz
Ca.ndioto, Gastão Dajori e Santos Bis, na ~'Linha üabral"; a segunda
área abrange .cento ·e setenta e cinco (175) hectares ·e compreende os
lotes ns.: s·essenta e sete (67), se-ssenta e oito (68), ses-senta .e nove
(·69}, setenta e um (71}, setenta e três (73},. setenta e cinco (75} e
setenta e sete (77), situados na "2.a Linha Torrens". Esta ·autorização é Dutorgada medianté a-s condições do art. 1'.6 do Código de
Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da· autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estu-do sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autof'lzação será declarada caduca ou nulà, na forma
do § 1.0 do .art. 24 e do .art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 ·e no art. 25 do
mesmo Código.
Ar't. 4.0 As propriedades vizinhas estão ·sujeitas às servidões de
-solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da· autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
· Art ... ·6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de três contos quatrocentos e oitenta e cinco mil réis (3:485$0) -e será transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
RiÓ de Janeiro, 9 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 075 -

DE

9

DE ABRIL DE

1941

Autoriza a "Empresa Baiana de Minerais Limitada" a 'pesquisar manganês e associadOs nq- município de Bonfim da Estado da Baía
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
· o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1 . 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas}, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a "Empresa Baiana de Minerais Limitada" a pesquisar manganêS e associad_os em duas áreas distintas,
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perfazendo o total de duzentos e quarenta E-' cinco hectares (245 l-Ia)
localizadas nos -lugares denominados ''Engenho Velho", "Bomba",
"Morrinho" "Tabúa" e ''.Tabúa de Cima". município d~ Bonfim do
Estado da Baia1 áreas essas assiffi delimitadas: a primeira de cento ·e
vinte hectares· (120 Ha), por um retângulo que tem um vértice colocado a mil e seiscentoS metros (1.ô00m.) rumo setenta e oito graus noroeste (78o NW) do quilômetro quatrocentos e quarenta e nove. vírgula quatrocentos e sessenta (Km 4.40.460) da Estradâ de Ferro BaíaJoazeiro e os lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e
01;íentações: mil e quinhentos (1. 500) metros Norte (N.) e oitocentos
(800) ,.,.metros Oeste (W.), respectivamente. A seguÍlda- área com cento
e vinte e cinco hectares· (125 Ha), delimitada por um retângulo que
te-m um ·vértice colocado a três mil duzentos e cinquenta (3.250) metros, rumo setenta e seis graus noroeste (76° NW) do mesmo quilômetrO quatrocentos e quarenta e nove v~rgula quatrocentos e Sessenta
(Km 449,46{)) da Estract·a de Ferro Baía-Joazeiro e os lados adjacentes
teem os seguintes comprimentos e orientaç.ões: quinhentos (500) metros, setenta e nove graus trinta minutos noroeste (79°30'N\\7 ) e dois
mil e quinhentos (2. 500) metros, d~z graus trinta minutos sudoeste
(10°30' SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante
as condições· do art. 1ô do Código de Minas e seus números I, Il, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. ·2.0 A concessionária da autmização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 .... Esta autorizaoão será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos .nOs números I e II do citado art. 24 e no- art. 25
do mesmo Código.
• Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo· e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 de
citado Cpdigo.
Art. 5.o 1 A concessionária da autorizaç.ão será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral .e gozará dos favores discrimiriádos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo,
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisà, que será uma via
autêntica deste decretv, pagará de sélo a quantia de dois contos quatrocentos e cinquenta mil réis (2:450$0) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral _do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro. 9 de ábril de 1941, 120.o da Independência e 53.o dii
República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7. 076 ·-

DE

9

DE ABRIL DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Holanda Montenegro a pesquisar
magnesita e associados no municipio de lgtWtú dó Estado do
ce;ard
O Presidente da República ;usando da -atribuição que lhe contere
0 artigo 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei nú-

mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autori1.ado o cidadã,o brasi1eiro Luiz Holanda
Mori.tenegro a pesquisar magnesita e associados nuina área de cento
e oitenta hectares (1\80 Ha) situada no lugar denominado "Vila Alen-car", município de Iguatli do Estado do Ceará, áreà essa delimitada por um retângulo que tem um vértice colocaq'o a duzentos e oitenta {280) metr0s, rumo trinta e oito graus trinta minutos sudêsLe (3S030'SE) do quilômetro quatrocentos e trinta e cinco (Km 435)
· da Estrada de F-Úro BaLurité na direção Fortaleza-Grato e os lado~J
adjacentes te em os seguintes- comprimentos ·e. orientações ·magnéticaS: dois mil duzentos e cinquenta (2 .250) metros, trinta e ,nove
graus sudoeste. (39°S\V} e oitocentos (800) metroB, cinquenta e um
graus sudeSte (51°SE) respectivame~te.- Esta autorização é outorgada mediante as coildicões do art. 16 do Código de Minas e s-e-us
números I, II. III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente menéionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autori~ação' poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo ~obre o miriédo e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarad-a caduca ou nula, na
forma do ~ 1. 0 do artigo 24 e do -artigo 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os ínotivoS previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os 'fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
A:rt. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado p2lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos 'favores
dis-criminados no artigo· 71 do mesnio Gódigo, na forma deste ar·tigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste de-creto, 'pagará de selo a quantia de um conto e oitocentos mil réis (1 :800$0)- e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O ·Revogam-se

~s

disposições em contrário

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
· da República.
GETUL10

v ARGAS.

Fernaruio Gosta.
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DECRETO N. 7.077

-DE

9

DE ABRIL DE

19H

Autoriza o cidadfio brasileiro 1 Luiz Holanda Montenegro a pesquisar
magnesita e assocwdos ·no municipio de lguatú, do Estado do
Ceará

o PresidBÍlte da Repüblica, usando da atribui~ão que lhe- co:nfere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do -decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Holanda Montenegro 'a pesquisar ~agnesita e associados numa área de sessenta
.hectares (60 Ha} situad1a no lugar denominado "Vila Alencar", município de lguatú, do Estado do Ceará, área essU delimitada por um
retàr:guJo cujo vértice inicial está colocado a qu~trocentos e 2etenta
e dois (472) metros, rumo oitenta e quatro graus trinta mjnutos
noroeste (84°30'NW) do quilômetro quatrocentos e trinta e quatro
(Km 434) da Estrada de Ferro de Baturité e os lados adjacentes a
esse vértice te em os segm ntes comprimentos e orientações: mil e
duzentos (1.200) metros, rumo Leste (E) e quinhentos (500) metros,
rumo Sul (S), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. i6 do Código de Mi,nas e seus ns.- I, Il,
UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O .concessionário da autoriZação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para· fins de estudo sobre o minério· e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização s'erá declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos ns. I e II do citado -art. 24 e no art . .215
do mesmo Código.
Art. 4.~ As propriedades Vizinhas estão sujeitas às ;:;.ervidões de
.solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts; 39 e 40
do citao o Código.
A:rl. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional ·da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. -6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selq a _quantia de t.eiscentos mil
réis (600$000·) e será transcrito no livro. próprio d• Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se ás disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1941, 120.0 da. Independência e 53.0
d& República.
G11ITULIO VARGAS.

Fernando Costa;
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DECRETO 1\. 7.078 -

DE

9 DE

43

ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Holanda Montenegro a p.esqu-H>u.:r
magnesit-a e associados no município de lguatú do Estado do
Ceard
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta·:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Holanda, -Montenegro a pesquisar magnesita e associados numa área de vinte e quatro (24) hectares, situada no lugar denominado "Vila, Alencar", mnnicípio de Iguatú do Estado do Ceará, área essa delimitada por um retângulo cujo vértice- inicial está situado a duzentos (200) metros
traçados à normal ao eixo da Estrada de Ferro de Baturité, à direita
da referida Unha férrea e os -lados adjacentes a esse ·vértice medem
seiscentos· ·(,600) metros na direção da mesma norma•l e quatrocentos
( 400) metros paralelamenté à já mencionada Estrada de Ferro de Baturité, respectivamente. Esta autorização .é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, I!, III, IV, VII,
IX e outras do Citado Código· não ex-pressamente mencionadas naste
decreto.
·
·
'
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caducao ou nula, na forma.
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmn Código.
Art. ·4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe~ dP.
soló e subsolo para os fins da .pesquisa, na• forma dos artigos 39 e 40
, do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado p11lo
Departamento NaCional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do m'esmo Código, na· forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que ·será uma via
àutêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos e quarenta mil réis (240$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Minera,! do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de /1941, 120.0 da Independência e
5s.o da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa
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DECRETO N. 7. 079 -

DE

10.

DE ABRIL DE

19/d

Aprova novas tabelas numéricas para o. pess"Oal exlrany,m(J.rário-men-

salista do Tribunal de Contas e Dir'etoria do Dom_{nio da União,
n~

Ministério da Fazenda

O Presidente da República, usando 'da alribuição que .lhe
fere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

con~

Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar_ no corrente exercício,
sa anexas taôelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensa,..
lista do Tribunal de ,Contas e Diretoria do Domínio da União, no
Ministério da Fazenda, em substitui_cão às que acompanham o decreto
número 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 A despesa, na importância total de 1.494:600$0 (mil
quatrocent_os e noventa e quatro contos e seiscentos mil -réis, será
atendida à conta das dotacões de 150:000$0 (cento e eineo,enta contos
de réis) e 1. 258:800$0 (mil duzentos e cincoenta ·e oito contos e
oitocentos mil réis), respectivamente, dos itens 09) .e 28) da subconsi·gnaç.ão · 05 - Mensalistas,, Consignação li - Pessoal EXtrmi.umerário, Verba I ---- Pessoal, do vigente orçam·ento- daquele Min'istério
e 85:800$0 (oitenta e cinco contos e oitocentos mil réis) à conta ela
subcon~iSn:ação 08 Novas admissões, etc., da referida consigp_açã'O.
Art. 3. 0 Revog·am-se as disposições em contrário.
Hio de Janeiro, em 10 de abril de 1941. 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa
MINISTÉRIO REPARTIÇ.tí.o -

I<'AZENDA

TRIBUNAL DE CONTAS

Tabela numérica

Nü~ero

Ref. de
Salário

Função

Artífice ................
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Esc·ritório ....
Auxiliar de Escritório ....
11 Auxiliar de escritório
15 Pratiqante de escritório ...
Q Praticante de escritório
1
1
1
6
2

••
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c

XI
V>IJ
VIII
IX
X
XI

v

VI

Sal~o

mensal

600$0
400$0.
450$0
500$0
550$0
600$0
300$0
350$0

Despesa

anual

7 :200$0
4:800$0
5:400$()
36:000$0
13 :20.0$0
79:200$0
54:000$0
25:200$0
225:000$0

A~
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.DIRETORIA DÓ 'DOMÍNIO DA UNIÃO

Tabela numérica

.p

1
1
4
3
2
3
9
1
26
f9
17
1
6.
2
1
1
2
1

1
1
2
1
2
6

2
4
4
76
23
9

Ref. de
Salário

Função

Número

Artífice ................
Artífice ................
Desenhista ..............
Desenhista .............
Desenhista .............
Eng-enheiro ............
Engenheiro .............
Engenheiro . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório . : . .
Auxiliar de Escritório- ....
Auxiliar de Eséi'itório ....
Pra~icante de Escritório ..
(luarda , .. , ... , ..........
Guarda .................
Inspetor . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente Jurídico •......
Assistente Jurfdi,co ..... -.
Assistente Juridico ......
Motorista . . . . . . . . . . . . . . .
Motorista . . . . . . . . . . . . . . .
.Servente ...............
Servente . . . . . . . . . . . . . . .
Servente ...............
Topógrafo . . . . . . . . . . . . . .
Topógrafo
..........
Trabalhador ............
Trabalhador ............
Trabalhador ............

....

.

VII
IX
VII

.rx

XI
XVJ
XVIII
XXI
VII
VElii

IX
X
XI
VI
VI

vn

XV
XVII
XVIII
XIX
VII
IX

v

VI
VII
XII
XIII
IV

v

VI

Salário
mensal

400$0
500$0
t,00$0

500$0
600$0
1:000$0
1:200$0
1:500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
"350$0
400$0
900$0
1:100$0
1:200$0
1:300$0
400$0
500$0
300$0
350$0
400$0·
650$0
700$0
250$0
300$0
350$0

231

Despesa
anual

4:800$0
·6 :000$0
19:200$0
18:000$0
14:400$0
3•6 :000$0
129;-600$0
1S:000$0
124:800$0
102:600$0
102:000$0
6:600$0
43:200$0
8:400$0
4:200$0
4:800$0
21 :600$0
13:200$0
14:400$0
15:600$0
9:600$0
6:000$0
7:200$0
25:200$0
9:600$0
31 :200$0
33:600$0
228:000$0
82:800$0
37:800$0
1.178:400$0.

Tabela numérica suplementar
Número.

3
2
2
1
2
3
13

Funçã~

Desenhistas ............·.
Escriturário ..... : .......
Escriturário ............
Guarda . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda .... .-............
-ServeTI.te ...............

Ref. de
Salário

XIII
XIIT
XIII

vr.rm

IX
VIII

Salário
mensal

Despesa
anual

700$0
650$0
700$0•
450$0
.500$0•
450$0

25:200$0
15:600$0
16:800$0
5:400$0
12:000$0
16:200$0
91 :200$0
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DECRETO N. 7. ü8ü -

DE

10

DE ABRIL DE

1941

Autoriza "Minas de Fe1"ro S. _A." a lavrar a :jazida de (er1•o existente
no município de Mateus Lemr;, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe co~
fere o- art. 74, letra a, da Constituicão _e nos termos do decr.eto-leii
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar~. 1.0 Fica autorizada "Minas de Ferro S. A.,, a lavrar a jazida de ferro existente numa área de vinte e quatro hectares e 19
ares (24,19 Ha), situada na "Fazenda do Marinheiro", distrito de
Igarapé do município de Ma teus Leme,. do Estado de Minas Gerais_ e
delimitada pór um quadirilátero que· tem um vértice- a o-itenta e Seis
(S6) metros, na direção sessenta graus quarenta e cinco minutos nordeste ( 60045'NE) ·magnéticos, da extremidade de uma reta de mil
novecentos e quarenta (1. 94()) metros tirada do quilômetro 586 mais
967 metros da Estrada de Ferro Central do Brasil, pr~ximo à Es.tacão do Fecho do Funil, com rumo cinquenla e seis graus noroeste
(56°NW) magnéticos e cujos lados teem os seguintes comprimentos

e rumos magnétirns: trezentos e sessenta e dois

(3'62)

metros- e ses-

senta e quatro graus quarenta e cinco minutos sudoeste (64°45'SW) ;

setecentos e cinquenta e cinco (755) metros e quarenta e oito graus

.noroeste (48°NW); duzentos e cinquenta e um(251) metros e trinta
e seis graus quinze minutos nordeste (Hô0 15'NE); e novecentos e
dois (902) metros e cinquenta e quatro graus sudeste (54°SE) . Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes ào parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e

suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do ·mesmo
Código não expressamente mencionadas neste decreto.

Art. 2.0 A concessionária da autbrização fica obrigada a recolher aos ~ofres federais, na forma da· lei e em duas prestações semestrais, venciveis em 30 de junhO e 31 de -dezembro de cada ano,
um e meio por cento (1,.5 %) do valor da pro,dução efetiva da rriina,
em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cum-prir qualquer das obrigaçõe-s que lhe incumbem, a autorização' de lavra será
declarado caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de
·
Minas.
Art, 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitaS às servidões de
solo ·e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. '39 -e 40 do
citado Código.
·
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será- fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo·res
discriminados no art. 71 do mesmo Código, ·na forma deste artigo.
Art. ô.0 A autorização de lavra· ~terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio 'da Divisão- de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de quinhentos mil réis (500$000) .
Art'. 7.0 Revogam-~e as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, W de abril de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N . 7 . 081 -

DE

1O·

DE AB!t1L DE

19 41

Declara nula a concessão de lavra outorgada à "Sociedade Mineralurgia· Ltda!', a tituLo provisório, pelo decreto n. ~. 986, de 15
de dezembro de 1939, do Governo do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição- e- tendo em vista- o disposto no
art. 60, § 2.o do decreto n. 1 . 985; de, 29 de janeiro de 19'40 (Código
·
de Minas}, decreta:

. Art. f.O Fica declarada nula a concessão outorgada, a titulo pro-·
visório, à "1:;ociedadf. Mineralurgia· Ltda.", pelo decreto n. 1.986, de
15 dé dezembro de t939, do Governo du Estado de Minas Gerais, pafa
lavrar a jazida de minério. de ferro e de manganês em terrenos d·J
proprl:edade da C~mpanhta ~xpansão Territorial -e. de Emília Margarida Alves e Filhos, 'localizados no lugar denommado "Lagoa Seca·", no sítio da Rocinha, na Fazenda do Maquiné, município e comarca· de Mariana do Estado de Minas Gerais·.
Art. 2.0 Revog~m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, '10 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULip

VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.082-

DE

10

DE ABRCL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro- Antonio de Brida a pesquisar carvão
1nineral no município de Urussanga, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da· República, usando da iltribuição que lhe confere o· art. 74,. letra a, da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.a -Fica autorizado· o cidadão brasile-iro Antonio de Brida
a pesquisar carvão- mineral numa área de cento e doze hectares
(112 Ha.), situada na Linha 'Colonial Rio Salto, distrito e· município
de Urussa-nga, do Estado de Santa Catarina, área essa abrangida pelos
.lotes coloniais números cento e noventa e três (193), cento- e noventa
e três A (193-A). cento e ngventa e cinco (195). cento e noventa
e cinco A (195-A) e cel)to , e noventa e sete (197) da referida linha
e· de· propriedade de Luiz Piuco. Virginia Piuco, Attilio Damiani.
Rizzieri e Resa Gad1orin, respectivamente, demarca:dos pelo Governo
Imperial e pela Dir.etoria de· Geografia e Terras. do Estado de Santa
Catar,inJi, conforme registo no livro 14. folhas 232 a 241 e 251 a 252.
Esta autori-za cão é outorgada mediante as condicões do art. 16 do·
Código de Mina-s e' seus ns-. I, II, UI, IVt VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste· decréto.
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Art. 2.0 O concessionário da autoriZação t>odérá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre ·a minério e custeio
dos trabalhos.
Ar_t. 3.0 Esta autorizaç_ão ·será declarada cadUca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os motivos previstos· nos ns. I -e H do e.itado art·. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Att. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às sérvidões de
solo e sub-rSolo para os .fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citadp Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização :5erá fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos faVores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 0- titulo da- autórizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica dest-e decreto, pagará de selo a qu~ai).tia de quinhentos
e sessenta mil réis (560$0) e será transcrito no livro próprio da
' Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
'
AJ't. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1941. 120.0 da Independência
e 53. 0 da RepúbliQa.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 083 -

DE

1o DE

ABR1L DE

1941

'
.Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Genovez a pesquisar água
termal no município de Tubarão do Estado' de Santa Catarina
O ~residente da República, usando da atribuição que lhe Conff)r.e o ad. 7 4, letra a, da Constituição e nos . termos do decretolei n. 1.985, de 29 de .ianeiro de 1940 (Código de Minas), de.creta:
Art. 1.° Fica autorizado o Cidadão brasileiro Fernando Genovez
a pesquisar água térmal numa área de cinquenta hectares (50 H a)
situada no lugar denominado "Sanga. Morta,,, distrito de Capivarf,
município de Tubarão "do Estado ·de Santa Catarina. área essa delimitada por um retângu~o com um vértice situado a trezentos e oitenta e cinco '(385) metros, rumo vinte e três graus noroeste (2ll 0 NW)
da confluência do rio' S3.nga Morta co_m o riacho das Aguas Mornas
e cujos lados adjacentes a esse v:értice teerri Ol:i- seguintes comprimentos e orientações: quinhentbs . {500) metros setenta e dois graus
cinco minutos sudeste (72°5 SE) e mil (1.000) metros, dezessete
.graus cinquenta e cinco' minutos sudoeste (17°5·5·'SW), respectivamente. Esta autorizacão é outorgada mediante as condições do ar-'
tigo 16 do Código de Mims e seus números I, II. III, IV, VII. IX e
outras do citado Código ,não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 ·O concessionário da autofizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa p3.ra fins de estudo sobre o minério e· custeio
dos trabalhqs, ·ouvi.cto o Departamento Nacional de Saude Pública.
ArL.. 3.o Esta autorizaç-ão Será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24'
e no art. 25 do mesm.o Côdig·o.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões dG
solo -e -subsolo pura os fim; dt\ pesq:lisn, na forma dos arts. 39 e
. 40 do citado Código.
·
0
Art. 5. O c.oncessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção l\-Iine.ral e gozará dos favores
discriminadds. no art. 71 do mesmo Código., nà forma deste artigo.
Art. G.O O tfi.ulo da ;;p.üo.riz"ação de pesquisa, que será uma via
autêntica dest!! decreto, pagarà de selo· a quantia de quinhentos
mil réis (50080) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Pr'odução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 · Hevogam-§.e as disposições em. contrário.

.

Rio de Janeiro, 10 de abril d.e 1941. 120.0 da Independência
e 53.0 çla Répública.
GETULIO VARGAS.

F'ernando Costa.

DECnJçro :i'. 7. os4 ~

nE

10

nE ADmL nE

-19-i'1

A uloriza o cidadão b1·asileiro José de Paiva Oliveira a pesqu-isar água
rnine?ial no municipio de Parre·iras do Estado de Minas Gerai~
O Pre.<3idente da República, usando da atribuição que lhe confere
no~ termos do decreto-lei n. 1.985.
·de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
o art. 74, letra a, da Constituição e

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de PaJ.Ya
Oliveira a pesquisar água mineral numa á1'ea ·de dois hectaret;; e
quarenta e seis ares . (2'"~G H a."), situada à margem direita c! o ·rio
Verdinho, em Pocinhos do Rio Verde, município de Parreiras do
Estado de Mina,s Gerais e delimitada por uma linha poligonal qce
começa na foz de mn córrego afluente do rio Verdinho, ~ituada tl
quatrocentos e s.et.cnia (470) metros para montante da Ponte Jlrc!a
contados pela m.aTgcm direita elo citado rio e cujos lados ~·üo: a
üü1.rg·em esquerda do referi.do córrego numa extensão -de cr'i1~u r:
dois (10.2) metros; uma reta de duzentos e s~ssenta e oüo (268)
meb~os, contados a partir da extremidade do lado an-l.eriO!' c r·umo
·magnético sessenta e quatro graus noroeste (64°NW); uma rc!a de
oitenta c oito (88) metros, contados a partir da cixLremirladc elo
segundo lado e rumo. cinquenta e um graus nordeste (5i"~I:!~); e a·
margem direita do rio Verdinho até o ponto de particl_a .. li'isLa .:~ut.o-.
Gol. de Leis - Vol. IV
.;
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rização é outorgada mediante as condições do .art. 16 do Código de
Mina~ e seus' números I, li, ni, IV, VII, IX e ou~ra..s do _cilada Código
não exprefsamenle mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário -da autorização poderá utilizar-se do
pr·c·dulo da pesquisa pttra fius de est.uclo sobre o minério e custeio
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art.- 3:o Esta autorizaçflo será declarada caduca ou nula. na
±'Ol'ma do § 1.o do art.'· 24 _e do art. 26 do Código de Minas, se ocorr~)l'tm os motivo-s previstos nos números I e n dn ritado art. 24. e
nJ art. 25 do mo~ mo Códig·o.
Art. 4.o As pl'opricdades vizinhas estão sujeitas às servidões
.de solo e ,subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos a.rts. 39
c >l-ü do citado Código.
Art. ;:,.o O concessionário da autoriza<:ão será fLscalizado pelo
. D0pr.rtnmcn!.o "X&cioí,u_l da Producão Mineral e gozará dos favores
discnrnirndos no url. 71 dO mesmo Código, na forma deste al't.Igo.
At't. G.c O titulo da atüonz3(:-1ío
peE'quisa, que será urna via
autêntica desLe decreto, pagará de selo a quantia de eem mil réis
(100~5000) e scr·á transcrito no livro própl'io da Divisão de Fomento
da Produção Alineral do Min~dério da A~ricultura.
Art. 7 .0 • nevog~m-se as di~posic:;õcs em contrário.

de

Hio de Janeiro, 10
53.o da Repúbhca.

d~

abril de 1941, 120. 0 da Independência e
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.085

-DE

14

DE ABRIL DE

194!

Aprova projeto e m·çanwnto básico, pm·a const1·ução de três automoveis de linha, de "The Leopoldina R·ailway Cornpany, Limited~'
O Presidente da ·República. usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra -a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e respectivo orçamento bá..!'-i-co que com este baixam, rubricados ,pelo ,diretor de Contabilidade
da Secretaria de E.stado da Via<;ão e Obras Públicas, na importância
de 107 :~95$260 (cento e Eete contos quatrocentos e novent.a e cinco
mil duzentoa c sessonL::~. .ré'is), ·para construção- de três autorr:oveis dé
linha com motores do fabl'icante "Ford'', de 4. cilindros d0 24 H.P,
dfj "The Leopo:ctina Railway Company, Limited".
Art. 2. 0 As despesas -que _·forem realmente efetUadas, ,·•epois de
apuradas em regular tômada de cnntaf: e reconhecidas pela forma· determinada no art. 9.() das instruções aprovadas pela portaria n. 5'19,
de 21 de outubro de 1939, correrão à conta dos recursos ;:.oncedidos
pelo decreto-lei n. 1.474, de 3 Ce a_gosto. de 1939.
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Art. 3.o Para a conclusão dos serviços a que se refere o ·art. 1·.0,
fica marcado o prazo de .seis meses, a contar da data em que- a Companhia for notifiCada deste decreto.
Rio de· Janeiro, 14 de abril de· 1941, 120. 0 da Ind-ependência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.•

João de Mendonça Lima.

DEORETO N. 7.086-

DE

H

DE ABRIL DE

1941

Aprova projeto ·é orçamento, p·a'ra construção de uma caixa dágua
metdlica, em Ribeirão Vermelho, da Rede Mineira de Via{!ão

o Presidente da .República, usando da atribuição que lhe eonfere
o art. 7 4, leka a., da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovado:?· o projeto e respectivo orç·1m.c~to
que com ·este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para constr;ução de
uma caixa dágua metálica, em Ribeirão Vermelho, linha de Angra
dos Reis a Münte Carme1o, da Red.e Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas -que forem realmente efetuadas. até
0 máximo do orçamento ora aprovado, na importâ.ncia total de 98:363$7
(noventa e oito conlos, trezentos -e sessenta e três -mil e setecentos.
réis), depois de apurada-s em regula-r tomada de contas, serão levadas à ·conta. do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do
contrato -em vigor.
Rio de Janeiro, 14 de abril

de

19H, 120. 0 da _[nde.pendêncla

e 53.o da República.
GE'J.'ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirn'li

DECRETO N. 7. 087 -

DE

14

DE ABRIL DE

1941

Ext-ingue um cargo exceden·te da classe E da car1'ei1·'L de Observador
Meteorológ-ico do Quadro ('nico elo Minis'térto da Agricultura

O Presidente da ·República resolve declarar extinto, por se achar
vago, em virtude da promoção de .Pedro. Bt~enardes dos -Santos, um
(1) cargo excedente da classe E, da carreira de Observador Meteorológico, do Quadro únbo do. Ministério da Agricultura, aproveitando-se·
o saldo q.purado, dentro da verba global do respectivo or_camento,
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para preenchimento de cargos vagos na. referida carreira, conforme
dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 982, ele 23 de dezembro
de 1938.
lHo de Janeiro, 14 de .abril de 1941,· 120Y da Independência
e 53. 0 da República.

G E'fDUO

Dl~SH'ETO

N. 7. 088 -

DE

1 ·Í

DE

\' ARGAS.

,\BlUL. DE 19-!r.i.

Declar•a sent efeito a extinçüu ele wn carao, de qwJ tl'ata. o decreto
·n. 6.9·19, de 5 de m.(lrço de 19/d

O PresidenLc da República, tendo em vista o que consta do processo n. DCM. 4_2.671-'10, do Departamento de Admini·stração, res.olve
tornar sem efeito o decreto n. 0.919, de 5 de março de 191d, que
declarou extinto, por se achar vago, em virtude rla promoção de
Ernani de Carvalho Scllmidt, um ( 1) cargo t-xcedcnte da classe E, da
Carreira de Obse1;vador 1'Ictcorológico, do Quadro ünico do f\-íinistério
da Agricultura.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1941, 120: 0 da
e 53.0 da Hepública.

Independ~nc,ia

Fenwndo Costa.

DECRE'fO N. 7. 089 -

DE 14 DE .'\BRIL D,E 1941 '

Aprova nova tabel.a nwinCricd para o pessod ext1:anurnerário rrzensaz.ist-a da EscOla Milüw•

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
·
Art. 1. 0 _ Fica aprovada para vigorar durante o corrente exercício,
a anexa tabela numérica para o pe.3soal e.:dranum:-erário mensalista
da Escola Militar, do Ministério cta Guerra, .em substituição ~t que
se encontra apensa ao decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 A despesa, na ;i!llportância total de 22:800$0 (vinte e
dois contos e oitocentos mil réis), será atendida 14 :400$·0 (quatorze
contos e quatrocentos mil réis) à conta do item 32/17 da subconsignai)ão 05 - Mensalistas, e 8: 4·00$0 (oito contos e quatrocentos ·!nil
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réis) à conta· da subsonsignação 08 -'Novas. admissões, etc., da coúsignaç.ão li - Pessoal Extranumerá.rio, verba 1 - Pessoal, do atual
orçamento do rcfcrid~ Ministério.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em cvnlrárlo.
Rio de Jan8iro, 14 de abril de 1941, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

E-urico G. Dutra.
MINISTÉRIO
REPAilTIÇ.W -

~

GUERRA

ESCOLA MILITAR

TABELA NUMJ~RlCA
RI:>!. de

Número

Função

Salário

1 Assistente de Ens.ino ....... .
2 Inspetor ................ ..

XIII

XI

Salflrio
mensal

700$0
ô00$0

Despesa
anual

8:400$0
14:400$0
~2

3

DEC!lETO N. 7. 090 -

DE

-15

DE ABRIL DE

:800$0

194.1

Sup1·ime car·gos de cmTeiras extintas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra «a", da Constituição, resolve suprimir, por se acharem
vagos, os seguintes cargos de carreiras extintas, do Quadro Súplementar,
do· Ministério da G~erra:
Dezessete da claSse A da carrcirn de Artífice; um da classe C da
ccarreir;a de Canoceiro; sete da class~ A da carreira de Cozinheiro;dois da classe E da carreira de Enfermeiro; um da· classe D e um da
classe C da carreira de Foguista :Marítimo; sete da classe D da _carI'eira de Inspetor de Alunos; um da classe A da carreira de- Jardineiro; três da classe F e quatrO da classe E da carreira de Maquinista
Marítimo; oito ela classe B da carreira de Marinheiro; quatro da classe
F da carreira de Mestre de Oficina de Material Bélico; nove da classe
D çla carreira ele Motorista; cloi.r; Da classe C e- iTcs ela clas::-:c ~j da carreira de Operário de Artes Gráficas; sete da classe D da carreira de
Patrão; dez da classe D da carreira de Prático de Laboratório; cem
da classe A da carreira -de Servente; um padrão F e um padrão E de
,
Qhefe de Pol'taria e um padrão G de Revisor.
Rio- de Janeiro,· f5 ·dC abril de 1941, 12o.o. da. Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. D'/!>tra.
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;DEJCRETO.N. 7.091- DE 15

DE ABRIL DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "a", da Constituição, resolve declarar extintos, por

se acharem vaias; os seguintes cargos excedentes, do Quadro Permanente, do Ministério .da Guerra:
tJm da- olasse F da carreira de Bibliotecário Auxiliar e um da
classe I da carreira de Desenhista, aproveitando-se o saldo apurado,
dentro da Verba global do respectivo orçamento, para o preenchimenito·
de cargos vagos nas referidas· carreiras, conforme dispõem as tabelas
anexas ao decreto-lei n. 2.522, de 23 de agosto de 1940.
Rio de Janeiro 15 de abril de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRE'Í'ü N. 7.092- DE 15 DE

ABRIL

DE194I

Suspende, por 30 dias, a aplicação do decreto·n. 6.944, de 10-de março
de 1941, ao D.A.C. do Ministério da Aeronáutica e dá outras p!·ovidtncias
·
·
Ó Presideri.te da República, Usando da atribuição que lhe confere
o aTt. 74, letra a, da Constituiç.ão, decreta:
Art. 1.° Fica suspensa por· trinta dias, além do prazo legalmente
estabelecido para as remoções, a execução do decreto n. 6. 944, de 1O
de março de 1941, no que interessa ao Departáment.o de Aeronáutica
Civil do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 Dentro do prazo de trinta -dias, a partir da data da pu<blicação :do.-,pr_esente, o . MiniStério ·da Aeronáutica ··submeterá -à-·'assinatura do Presidente da República um projeto de decreto tra!tando
da lotação nominal do Departamento de Aeronáutica Civil.
Parágrafo único. Esta lotação nominal nbedecerá às se-guintes
cond-ições:
I - atender à: lotaÇão numérica estabeleCida pelo decretO número
6.446, de 31 de outubi'o de 191,0;
li - resultar de en!tendime-ç.to· entre os ministros da Viação e
Obras Públicas e da Aeronáutica;
III - evitar, tanto quanto possivel, a movimentação despendiosa
de funcionários.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de abril de 1941, 120.o da Independência
e. 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado Filho.
João de Meiúlonça Lima.
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DECRETO N. 7. 093-

DE

1.6

DF ABRIL DE

55
19H

Declara extinto cargo excedente
. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
0 art. 74, alínea a, da Constituição:
Resolve declarar extinto um Cargo excedente da classe G, da carreira ·de Escr~turário do Quadro UI do Ministério da Justiça e Ne·gócios Interiores, vago em virtude da transferência do respectiyo
titular Anysio A&terio Contreiras- de Carvalho.
Rio de JaheirO, 16 de abril de 1941, 120.0 da Independência e
53~o da República.
GETU~IO VARGAS.

Francisco Campos.

DECRETO N. 7. 094-

DE

-lG DE ABRIL DE 19/d

Sup·1'inie um cargo extinto do ·Quadro I, do Ministério da Justiça e
Negócios Inte?'iores
O Presidente da República, usaildo da atribuição que lhe confere'
o art. 7 4, letra a, da Constituição:
Resolve suprimir um cargo extinto de Torneiro, da classe F, dü
Quadro I do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em vil··
tudo da aposentadoria de Ramiro José Moreira.
Rio de Jane1ro, 16 de abril de 194.1, 120.o da Independência
53.0 da República.
GE'fULIO VARGAS.

Fránciscà Campos.

DECRETO N. 7.095

-DE

22

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Elias Francisco de· Arnorirn a cornprar
pedras preciosas
O Presidente da -República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a. da Constituição, € tendo em vista o decreto.- lei n. 460,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Elias Francisco de Amorim, residente em Marabá, Estado do Pará, a compl'ar
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petlras preciosas ·Úos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de
1938. constiluiildo título desta autorização uma via autêntiC;l do pre-·

sente decreto.

Rio de Janeiro, 22 de abril de HH1, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V/I.RGAS.

A. de Souzq) Costa.

DECRETO ?\'. 7.096 Au.l01'i;:;a o cidadão b1·o.sile-i-1'o

DE

23

DE ABRlL DE

Demósienes Azr:vedo

"1·

19-'d
~mnpfar ped1·as

preciosas

O Presidente da' Repúbllca, m~ando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra o, ç~ Constitu1çfio, e tendo em vista J decretolei n. 466, de

/1

de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica aútorizado o cidadão brasileiro Demóstenes
.A.zevedo,, doràiCiliado na capital do .Estado da Baia, a compt·ar pedras
precios-as nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de -Junho çle 1938,
eonstituíndo título desta autorização uma via ant.(~ntica 'do pre::;E~nte decreto·.
·

Rio de Janeiro, 23 de abril do 19ld, 120. 0 _da Independéncia
0 53. 0 da Repúblic.a.

A. âe Souza Costa.

A u..to?'iza o cidntlilo if(dümo Cérvio Giusepe a co·;np1'W' 1)edras p1'Cciosns.

O Prc~idcnt.e ela República, u,c;arldo da atribuição qne ~hc confere
o a-:.·L. 7l!, letra a, da Constituição, c t.cndo em vist.a o dccrct.o..,lei
r~úmero

!16'6, de 'l de junto de. "-1\138,

Al'ligo 1Úlico.

de~-reta:

Fica aul.o±--lzado o cidaclã.o italiano Cérvio Giu'"

::cpt', cslabclec,i.do nesta capital: a compr·ar' pcd1·as pw;ciosas nos ter-

mos do decreto-lei n.

466, dn 4 d@ Junho de

- litulo desta autorização uma via

' 23 de ahrll
H.io do Janeiro.
e 53.0 da 'H.epública.

autênti-_;~

,Je

i938, constituindo

elo .presente decreto.

19-i i .. '12Q.<>.. da Independência
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DECRETO N. 7.098-

DE

25

57

DE ADH.IL DE.

1941

AJJr01Ja p~·ojeto i.-' orçamento básico, _para aquisição e montagem de
'ltm (orno "Morgan", para de1Tete1· bronze, nds oficinas de Porto
Novo, de "The Leopoldina Railway Company, Lirnited"

O Presidente da República, usando da atribuiç,ão que lhe confere o art. 74~ letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e resvectivo orçamento básico que com 'este baixam, rubricados pelo Diretor de Contabilidade
.da Secretaria de Estado ela Vinção e Obras Públicas, na importância
de f,. 7'15.3.Gd .(setecentas e quinze liJ)ras esterlinas, três shillings e'
seis pence) e 13 :099~060 (treze contos noventa e nove mil e sessenta :réis), para aquisição e montagem de um forno "Morgan", vir~vel, com eapacidade de 300 quilos, para dencter bronze, nas oficinas <;J.e· Po.rto Novo, de "The Leopoldina Railwuy Compa:ny, Limited".
Arl._:2. 0 As despesas _que forem realmente efetuadas, depois de
apuradas em regular tomada de contas e reconhecidas pela forma
determinada no art. p.o das instruç;ões aprovadas pela portaria número 519, de 21 de -outubro de 1939, correrão à conta dos recurso~
concedidos pelo decreto-lei n. 1.474, de 3 de agosto de 1939.
Art. 3.o Para conclusão .dos serviços a que se refere o art. 1.0,
fica marcado o prazo de dez meses, a contar da data em que a
companhia for notificada deste decreto.
Ri'J ele Janéiro, 25 .de abril de 1941, 120. 0 da Independência
53.o da H.epllblica.

e

GETULIO "VARGAS.

João

DECRETO ?\. 7.099 -

DE

25

de .Mendonça Li-ma.

DE ABHIL DE

1941

Aprova proJetos e o'l'çamenlos 1'evistos pela Comissão Especial incumbida d.o e:J:am.e dar, ob'l'as, aquisições e melhora,mentos exec.utados na. Rede Minei1'a de V"io.ção, no per··.~odo de 1928 a 1938
O Pl'l?.sidente d~1 Itepública, u~ando da aLl'ibuiçilo· que lhe con·ferc o arl. 7t1, letra a) d::t Const.itnição, decret.a:

Art. 1.° Fjcan~ <.tpro.vndos os. projet.ns e respectivos orcamentos,
com e~te baixam. ruhtícados pdn Diretor de Contabilfdadt:. da
SPcr-etaria de ESLado da Viação e, Obras· Públicas, para os trabalhos
de 10s.trarnento re!ucionados no "Quadro D" do relatório da Comissão
Esi::.ocial, onde se encontram n.s .cle.-:pcsas apuradas e as iinporlüncias
do::: orçamentos .revistos, cxecutqdos na Rede lHineira de Viação, nrJ
pet'fodo de novembro de 1928 a dezembro de 1936, n~· importância
total dr.. 11.690:251$812 (onze mil seiscentos a noventa contos, du...:
Z(•nlos e cinmlC'nt.a e ·wn mil. oitocentos P. dozP rP.i~) f!UC
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Art. 2.0 Será classificada na conta· de "Fundo de Melhoramentos" a importância total de 11'.485:381$149 ·(onze mil, quatrocentos
e oitenta e cinco contos, trezentos -e oitenta e um m.il, éento e quarenta e nove réis), resultado da apuracão das d-espesas com os lastramentos realizados
~onst}tntes do referido .:Quadro D".
Art. s.o Fica autorizada a inscrição na conta do "Fundo de Melhoramentos" até a importância total de 848:207-$328 (oitocentos e
quarenta e Oito contos, duzentos e sele mil trézentos e vinte e oito
réis), correspondente aos excessos das despesas sobre os orç~mentos
relativos aos Serviços de lastramento, constantes do "Quadro D".

e

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1941, 120.0·da Independência e 53. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Men;lonça: Limá.

DEC!\ETO N. 7.100

-DE

25

PE ABRIL DE

19/d

Autoriza, a título provis61'io, o cidadão brasileiro Francisco M'oreira
Lamyn a pesquisar jazidas de petróleo e gases ~aturais, em terrenos do dominio privado, na Ilha do Raimundo, situada na baía
de Guanabara, no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeÍ'e
o art. 74, letra a, da Constituição,' e nos termos dos decretos-leis
ms. 366, de 11 de abril de 1938; 538, de 7· de julho de 1938; 1.217, de
2• de abril de 1939, e 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório, sem prejuizo das disposições legais que vierem a ser decretadas,. o cidadão brasileiro Francisco Moreira Lamyn a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais,
classe X, em terrenos de domínio privado na ilha do Raimundo, de 4,5
(quatro e meio) hectares, situada na baía de Guana1~.,,......, n" ni"f.r·it.o
Federal, mediante as seguintes condições:
I - A autorização de pesquisa, que terá .vor título este decreto,.
será pessoal e somente transmissivel nos casos previstos no n. I, do
art. 16, dd Código de Minas;
li - A preSente autorização· d0 pesquisa terá dtwação de 6 ·(seis}
n1eses;
HI .- O Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará os trabalhos
dé _pesquisa, pod~ndo ~Jrientar a sua execlÚ;ão;
IV - Concluidos oS trabalhos de pesquisa, dentro do prazo da
autorização, sem prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Conselho Nacional do Petróleo durante a execução dos meSmos; o.· concessionário é obrigado a apresentar um relatório circunstanciado, sob
a ·responsabilidade de profissional légalmente habilitado ao exercício
de engenharia de minas, abrangendo todos os .estudos geológicos e .geo·físicos que tiver-executado, com o fim cte··.v'erificar a existênCia de es.:..
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truturas favoraveis à acumulação de petróleo, acompanhado de perfís
geol9gicos. plantas e. quaisquer _gráficos ~nd~spe!l~aveis à elucidayão da
matéria relatada, cuJas conclusoes devcrao JUstzfwar o prossogurmento
dos trabalhos relativos á fase de preParação. para a lavra de que
trata o n; I, do art. 101, do decreto-lei n. 366, de 11 de abril de
1938;
.
V'- Serão respeitados os direitos de terceiros, reSsarcindo o concessionário da autorização, a quem de direito, danos e prejüizos que
ocasionar\ ntio respondimdo o Governo pelas limitações que possam
sobrevir ao título de autorização de pesquisa, da oposição. de ditos
direitos.
Art. 2.0 Esta autorização de pesquisa caducará se o concessionário infringir o disposto no art. 24, do Código de Minas, ou, se
findo o prazo desta autorh:ação, não apresentar o relatório final, nas
condioões especificadas ~o n. IV, do art. 1.0 deste decreto.
Art. 3. 0 Se o concessionário infringir o n. I, do art. 1.o deSte
decreto, ou não se submeter às exig·ências da fiscalização, será anulada
esta autorização, na forma do art. 25 do Código de Minas.
Art. 4.0 O titulo a que alude o n. 1 do art. 1.0 ddeste decreto,
pagará de selo_ a quantia de 100$0 (cem mi réis) e será transcrito, na.
:forma do art. 16 do Código de :Minas, no respectivo registo no Conselho Nacional do Petróleo, após o pagamento do selo, de QCOl'do com
o disposto no art. 17 do mesmo Códig·o, cmnbinRdo com o art. 3.o
do decreto-lei n. 1.217, de 24 de abril de 1939.
Art. 5.0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1941, 120.0 da :Independência e
53. 0 da República.
GETULIO V AH.GAS,

Francisco Campos.

DECRETO N. 7 .101.-

DE

25

DE ABRIL DE

19'd

Desapropria área de terreno para construção de Variante da Estrada'
de Ferro f(oroestti do Brasil

O Presidente da República, usando da at.ribuiç.ão qlic lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição. e de acordo ·com o decreto
n. 4.956, de 9 de setembro de 1003, rtccreta:
ArtigO único.

Fica desapl'Opriada,

pela

import:lncia total de

38:965$0 (trinta e oito contos- novecentos e sessenta e cinco mil

réis) .a área de terra de 1. 760 m2 contendo ·ben:faitoria, situada em
Avaí, representàda na planta que com este baixa, rubricada peio
Diretor de .Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas, desmembrada do terreno de 7. 7 44 m2, pertmYcente ao senhor La.bib -Razuk, e necessári à construção da Variante entre as
estaç.Qes de Nogeuira e Araribá, localizada entr·e os K:m 36 e· 57 ·.
da .linha tronco da Estrada de .Ferro· Noroeste do Brasil.

GO

ATOS DO PODER EX:ECU'l'IVO

Parágrafo úrlico. As despesas com a ue::;apropriaçúo a _qu~ se
refere este arLigo correrão por conta dos recursos de qu-a d1spoe a
referida Estrada.
Rio de Janeiro, 25 ds abril de 19H, 120. 0 da ITl..::iepcndência
e 53.0 da República.
GBTULlO VARGAS.

João de Mendonça Lim.a.

DECRETO N. 7.102 -

DE

20

DE ABIUL DE

19/d

Altera o redüção do drt. 192 do reoulamento aprovado pe[o decreto
n. 17.805, de 23 de maio de 1927
O Presid-ente ela República, usando da at'ribuição que lhe confere
o n.rl. 7-1, letra a, da Constituição,_ decreta:
Art. 1.o O art. 192 do Regufamento da AssistênCia· a l~sicopatas,
aprovado pelo decreto n. 17.805, de 23 de maio de 1927, passa a vi-

gorar eom a seguinte l'edaç.f:í.o:

·

"As pensões- dos en-fermos sm~ão .cobradas ,Fel O MinistéI·io da Educação e Saude e seU produto constituirá, integralmente, receita da União."
Arl. 2.o Eslc d-eGreto entrará em vigor no dia _1 de maio deste
ano, revogadas as disposições em contrário.
IUo flC' .Janeiro, 2ô de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da, Repúl:dica.
GETULIO VARGAS.

G'ustavo Capanema.

DECHETO N. 7. 103 -

DE

26

DE ABniL DE

1g/~ 1

Retifica o decreto n. 7. 045, de_ 2 de abril de 1941
O Pre-sidente ela Rt:~púhlica, usando da ·atribuição, que lhe c-onfcr~:.
o arl. 74, letra ·a, da Constituição e tendo em visLa o dispú~to no artiL;IJ Gü, § .2. 0 , do decreto n. 1. 805, de· 29 de janeiro· d·~ 1~HO U:lódigo de
~inas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada nula a concessão .outorgada ·ao cidadão
b1·asileiro José Joaquim de Oliveira Souza pelo decreto n. 1.831, dG {i"
de maio de· H139, do Governo do Estado de Minas Geráis, para lavrar
iil jazida de minério de manganês existente em terrerios de propriedade ·dos Srs. José Teodor·o Alves Júnio.l{ c José Carlos· Mendanha,- 51-
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.tuado's no lugar denominado "Retir? das Flo~es", no. municíPio e coÚlarCa de Itabirito do Estad? d~ Mmas Gera1s ..
Art. 2.o. A mina, ha propriedade _e no direito de mi~era!", volta
à situação jurídica anterior .. _como mwa em l3:vra transüuriamei;Le-.
c:uspensa /resultante dos mamfestos que dela fizeram José Car1o~
Mendanh'a e sua mulher D. Maria Guilhcrmina de Carvalho e Jos?
rreodoro Alves -Jún~or.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de .Janeiro, 26 de abril de '1941,-120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.104

-DE

26

DE ABRIL DE

194-1

Autm·iza o cidadão brasileiro Emmanoel de SOttza Lima a ·pesquisar
ma"ngan§s e· associados no municipio de Caeté do. Estado dtJ
Minas Ge1'ais.

O Presidente da RePública, usando da atribuiç3o que lhe confe·re o art. 7 4., letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1Q40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Emmanool de Souza.
Lima a pesauisar manganês e associadoS em três áreàs situadas· em
terras das f~izandas .. Magalhfles" e "Catarina Pinto~·, a pvirneira per·tencente ·a Maria Madalena Magalhães, João lgnacio de Magalhães .e
Joaquim M. Magalhães e a segunda a José CoSmercindo de Andrade
·e BJtymundo Rodrigues Teixeira, ambas ng distrito de· União do município de Caeté do Estado de Minas Gerais, áreas essas assim definidas: ~ Pl'imeira é de dez hectares (10 Ha.,) e delimitada por um
retângulo que tem nm vértice a. duzentos e quarenta (240) metros,
ua direção vinte e um gTaus noroeste (21 °N\V) magnéticos, de um
boeiro existente na estrada de Caeté a União a cerca de cem ( 100)
metros do quilóm_etro vinte- e sete (Km. 27) e cujos lados adjacentes
a ·eSse vértice teB'm QS seguintes' com-primentos -e- rumos magnéticos:
quinhentos (500) metros e cinco graus nordeste (50NE) e duzentm;
(200) metros e oitenta c cinco graus sudeste (85°SE); a segunda é
Lambem de dez hectares (10 Ha). e delimitada poi· um t•et&ngulo que
tem um vértice a cento e noventa (190) metros, nn direcão cinquenta gr;:tus sudeste (50°8\V) da casa de João Ignacio de Magalhães
e ..cujos lados adjacentes a esse vértic·e teem quinhentos (500) me-.
tros e dois -graus nordeste (2.0NE) magnéticos e ·duzentos (200) me_,.
tros e oitenta e oito graus noroeste (88°NW); a terceira é ainda de·
dez hectares (1 O Ha.) e delimitada por um quadrado dé lado igual
a·,tr-ezep_tos e ·ctezesseis metros e trintà centímetros (316,30m.) ten ...
do um vértice a oitenta (80) metros, na direção sul (S.) da casa
de -Joaquim Matheus Magalhães e os Iado's adjacentes a esse Vértice
quarenta e um grau sudeste (41°SE) e quarenta e nove graus su..;·
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doeste (li9°SW) magnéti,cos. ·Esta autonxação é outorgada mediante
as condições do art. 16· do Código de Mmas e seus números I, li,
Ill, IV, VII, IX e outras· do citado Código não expressamenle mencionadas neste decreto.
ArL 2.o O concessionário da autorização _poderá utihzar-se do
ptoduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cúsLeio
·dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina·s, se ocór- .
Terem os motivos previstos nos números -I e li do citado art. 24 e
uo art. -25 do mesmo Código.
Art. I1.o :'1..8 propriedades vizinhas estão su,jcitas à-s servidões Je
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts .. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamen_to Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
di~t,;nmmados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O tílulo da autorização de .pesquisa, que será uma via
autGntica deste decreto. pagará de selo a quantia de trezentos mil
réis (300~0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo'mQnto da Produção Th'lineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposic.ões em contrário.
b

Rio de Janeiro. 26 de abril de 19/d, 120.0 da ll;ldependência,
53. 0 da Repúblicâ
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.105- DE 26

DE ABRIL

DE 19<1.

Outorga a CarmeUto Ant·enm· de Cast'ro O"U.. à sociedade que organizar,
concessão para aproveitamento progressivo de energia hidráulua
de um t1•eclw do Tio CnrraZ, no 1nun~cipio ele Passa Tempo, Estado
de .lJfirws Gerais.

·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 71, letra a, da Constituição, e nos termos dos arts. 150 do Código
de Aguas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e 6° do decreto-lei
n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.0 1~ outorgada concessão a Carmelito Antenor de Castro ou
à sociedade que organizar, respeitados os direitos de terceiros anteriorm-ente adquiridos," para o aproveitamento progressivo -da energia hidráuli~a. na forma do art. 164, primeira parte da letra b do Código de Aguas
no trecho do rio Gt,Irral, rio público do domínio dp Estado de Minas
Gerais, no local denominado Cachoeira do Batista, no município -de
).J.assa Tempo, Estado de Minas Gerais, com um desnivel de 23 metro&.
§ 1,0 O .aproveJtamento imediato corresponderá à utilizaCão da va~ão de .225 litros por segundo. ou à.-·potência de 50,7 kw.
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§ .2.o O aproveitamento será feito de acordo com o projeto .apreseritado e aprovado p·elo Ministro da Agricultura.
Art. 2. 0 O aprovci·tamento destina-se à produ';ião, transmissão
transformação é distribuição de eneigia hidroelétrica, p·ara serviço~
públicos federais, estaduais e municipais, para serviços de utilidade
pública e parn. -comércio de e!lergia elétrica no distrito de J.·apão, município. de Oliveira, Estado de Minas Gerais.
Art. 3. 0 Sob pena de caducidade do presente decreto, o concessionário obriga-se a:
I - Registá-lo na Divisão de· Aguas do Ministério da Agricultura
de acordq com o decreto n. 13, de 15 de janeiro de 1935.
Il - Assinar o contrato de concessão· dentro do prazo de um ·c 1)
mês, contado da data da publicaç.ão da respectiva aprovação da minuta
pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o Contrato d.e concessão à Divisão de Águas para
os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro de 1935,
sessenta (60) dias depois de registado no Tribunal de Contas.
Art. ~. 0 A minuta do contrato disciplinar desta ·concessão será
preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação da. Ministro
da Agricultura.
Art. 5. 0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão rle
Aguas.
Art. G.O O capital a remunerar será o efetivamente invertido ,nas
instal,ações da concessionária, em função de sua inclústría, concorrendo,
:de forma permanente, para a produção, transmissão, transf011mação e
distribuição de energia elétrica.
Art. 7,0 As tabelas de preço de energia serao fixadas pela Divisão
de Águas. no momento oportuno e- trienalmente revistas, de acordo com
o disposto no art. 180 do Código de Aguas, sendo que a justa remuneração do capital será fixada no contrato disciplinar da presente cçmcessão.
Art. 8. 0 Para a manutenção da intégridade do capital, a que se
refere o art. 6° do presente decreto, ser.á criado um fundo de reserva
que proverá as I~euovaçõ.es, determinadas pela depreciação ou impostas
por acidentes.
Parágrafo único. A constituição desse fufido, que se denominarli
"Fundo de Estabilização", será realizada por quotas especiais, que incidirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão
determinacta·s tend0-se "em vista a duração. média do material a cuja
renovaç.ão o dito fundo terá que atender, podendo ser modificada, trienalmente, na épOca da revisão àas tarifas.
Art. 9.0 Findo o prazo de concessão, reverterá ao Estado -de. Minas Gerais toda a proprwdade da concessionária, que no momento exis··
ti" em função exclusiva e permanente da produção, transmissão, transformação e distribmção de energia elétrica, referente ao aproveit..amento concedido, medi~ante indeni;;r;ação, do custo do histórico deduzido
da depreci~ção e da amortização existente, de conformidade com o estipulado no art. 165 do Código de Águas.
·
Art. 1O. Se o Governo do Estado de Minas Gerais não fizer uso do
direito que lhe-c'Jnc'ede o:m;tigo precederite, a concessionária poderá r·e·
querer, ·ao Governo Federal,- na forma que for estipulada no contrato da
presente concessão, a renoVação da mesma.
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Art. 11. A concessionária g-ozará,- desde a data do registo de que
trata o art. 5.0 , ~n(Im:mto vigorar est.a cpr~cessão, dos fav?res constantes do Código de Aguas e das leis especiaiS -sobre a maténa.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário .

.Rio de Janeiro", 2·6 de abril de 194.1, 1.20. 0 da Iüdependência e .53.0
da l\epúb!ica.
GE'l'ULIO VARGAS

Pernando Costa

DECRETO N. 7.106 -

DE '2-6 DE ABP.IL DE 1gH

Ccncede à "Compa11hia Mine-raçtio P.icuí Sociedade An6níma" auto-~

rização para funcionar conto empresa de mineração
O ProsidenLe ela República usando da atribuiçãO que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. L985, de 29 de janeil·o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o

É

concedida à "Companhia Mineração Picuí_ Sociedade

Ani;>nlma'', com sede nesta capital, autorização para funcionar como
empresa de míneroção, de acOl'do com o que dispõe o art. 6. 0 S 1."'
d•J decreto-lein. 1.985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas),
ficando a· mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis
e rC:!gulamentns em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da
referida autorização.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
llio de Janeiro, 26 de abril de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República. , '
GE1'ULIO VARGAS.

Fernanda Costa.

DECRETO N. 7, 107 -

DE

2G

DE ABRIL DE

19H

Concede il "Plttmbwn S. A.",_ Indústria BraSilf3ú·a de Mineração, autorização pm·a funcionw' como- emp1·esa ele mineração
O Presidente da RepúbÍica 1 usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Cons-tituição e nos term,os do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida·à "Plumbum S. A,,"- Indústria Brasileir·ri
de Mineração, com sede ria capital do Estado de São_ Paulo, autorização
para funcionar como e:tnpresa de mineração, de acordo com o que dispõe
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0. art. 6.o, § 1.0, do decrcto.Jlei n. 1. 985, de .29 de janeiro à-e 19,!0
(Código· .de Minas),. ficando a mesma so?iedade obrig?-da a cumprir

integralm.ente as leis e regulamentos em VIgor ou que v1erem a ,·.igorar
sobre o objeto da· referida autorização.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições erp contrário ..
Rio de Janeiro, 26 de abril de 19H, 120. 0 da Independência e
53,o da República.
GETULIO VARGAS.

Fe1·nando Costa.

DECRETO

~.

7.10-8 -

DE

28

DE ABRIL DE

1941

.Autm·iza a Coinpanhia .l"{acional de Gra{tte Limitada a pesquisar gTafite em t-erras da Fazenda Goiabal, município de Pindamonha'lig.aba, Estado de São Paulo ·

O Presidente da República, usando da alribuiç.ão que lhe confere
l~tra a, da Constituioão e,nos termos do deereto-lei número

o art. 74,
1.985, de

20

de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Nacional de Grafite Limitada a pesquisar grafite, numa área de sessenta hectares (60 H a.. ),
_situada em terras da Fazenda Goiabal, de propriedade do Sr. José Antonio Salgado, município de Pindamonhangaba do Estado de São P3.ulo,
área essa delimitada por ·um retângulo com um vértice situado a quinhentos metros (500 m.) rumo quarenta e cinco graus sudoeste
( 45° SW} do marco colocado no centro -oeste da casa do Sr. José
Carlos e cujos lados adjacentes a esse vértice terem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil meLros (2. 000) o -quarenta e cinco graus sudoeste '(45° S\V} ~.trezentos metros (300m.)
e quarenta e ci:p.co graus noroeste (45° N\V). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 10 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do ciLado Código não expressamente mencionadas neste decr,eto.
'
Art. 2.0 O concessionário da autorização .poderá utilizar-se -do
produto da pesquisa par;;t fin-s de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada, caduca ou nula, na
forma do" § 1.0, do ar·t. 21f, f' do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrer·em os molivos previstos nos números I e Il do cita-do art. 24
e no art. 25 do mesmo Có:digo.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sübsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
'10 do, citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção :Mineral e gozará _dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigó .
.Co!. de Leis - Vol. IV
5
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Art. 6. 0 O título da autorização de 'pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de .selo a quantia de seiscentos mil
réis· (600$000) e será transcrito no livro próprio da Divi.são ·de Fomento da Produç:ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Hevogarn-se as disposições 1em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1.941, 120. 0 da Independência e
53.0 da RepúbliM·.
GE'ruLio V.mGAS.
Fernando Costa.

DECRETO N. 7.109 -

DE

28

DE t\BRIL. DE

19H

Autoriza a "Empresa Baiana de Minerais~~imitada" a pesquisar manganês e associados no muni_c•ípio de Bonfim do Est.a'do da Baía

o })residente da República, usando da atribuicão que lhe t'Onfere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.(l85,
de 2D ele janeiro de 1940 (Códjgo t:l:e Minas), decreta:
.!~
Art. 1.o Fica autorizada a "Empresa Baiana de Minerais Lü;nitada" a pesquisar manganês e associad.os em duas áreas dist ir:tas, r-orfazendo o total de duzentos e oitenta {280) hecta,res situadas nos lugares denominados "Mamão", "Zumbí", "Falero" e "Barroca", município .de Bonfim do Estado da Baía, áreas essa,g assim delimitadas:
a primeira, de .oitenta {SG) hectares por um· retângulo que- tem um
vértice colocado a mil quinhentos {1.500) metros, ru'mo oiV~nta e um
graus e trinta minutos sudoeste (81°30',SW} da estação de Garrapichei, no quilômetro quatrDcentos e trinta e quatro virgula duzentos e trinta (Km 434,230) da Estrada de Ferro Baía-Joazeiro e os lados adjacentes teem os seguintes comprimentos -e orientações: dois
mil (2. 000.) metros, dezessete graus e vinte minutos noroeste
.( 17°20'NW) .e quatrooentos ( 400) -metros, setenta e dois graus e quarenta minutos sudoeste (72°4-Qi'SW), respectivámente. A segunda
área, com duzentos (200) hectares, tambem delimitada por· um retângulo que tem um vértice colocado a três mil seiscentos ~ cinquenta
(3. 650) metros, rumo oitenta e nove graus e trinta- minutos noroeste
(89°30'NW}. do mesmo quilômetro quatrocentos e trinta e quatro
virgula duzentós e trintà (Km 434,230} da Estrada· de Ferro BaíaJoazeiro e os lados adjacentes teem os se,guinte's comprimentos e orientações: dois mil (2. 000) ·metros, um ·grau e trinta minutos sudoeste
(! 0 3>0',SW} .e mil (1.000} metros, oitenta ,e oito graus e trinta m'inutos noroeste (88°30.'NVl), respectivamerite. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas r seus números I. II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o mi~ério e cusLeio dos
trabalhos.
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Art. 3. 0 Esta autorização será,_declarada caduca ou nula; na forma do§ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de _Minas, se-ocorrerem
os motivos prev_istos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25
cto mesmo Cód1go.
Art. 4.0 As propriedades- vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subf;olo para os fins da pesquisa, na forma dos a.rts. 39 e 40
do citado Código.
,
Art. 5.0 A Concessionária -da autori_zação será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favot·~s discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma d_este artigo.
Art. 6.0 O título da autorização' do pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto,- pagará de selo a quantia de dois contos e oitocentos mil réis (2 :800$0) _e será transcrito no livrD próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
' Art: 7 .O Rrvogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.11 o -

DE

2.8

DE AllHH.- DE 19111

A1ttoriza a cidadã brasileira Conceiçr1o Duqne Feiler Schrnalz a pes-quisar mica e associad_os no munic-ípio de Peçanha do Estado de
Mina.~ Ge1·ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição e nos termos do decret•o-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Conce-ição Duque
J:i'eiler Schmalz a pesquisar ·mica e associados numa área de cinQ:ueD.ta (50) hect:ares, situada no lugar denominado_ "São Mwtia1s
Grande", distrito de Ramalhete, munidpio de Peçanlia dD Estad-o
de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que --tem
um vértice colocado a oitocentos e oitenta (880) metros, rumo dez
graus sude~ste (i0°SR) da confluência do ramo direito do "Corri~ego
São Matias Orando." co mo "Córrego do Celestino" e os lados adja-eentes a esse vértice -teem os seguintes comprimentOs .e orientações
magnéticas: mil (LOD-O) metros~ doze graus sudeste (12°SE), e quinhentos (500) meüos, setenta e oit•o graus sudoeste (78°SVl), re-spectivamente. 'F.sta autorização é outorgada mediante as condicões
qo art. 16 do Código de Minas e seus números r. II, UI, IV, VII, IX
e outras do citado Código não expressamente mene-ionadas ne-ste decreto.
Art. 2.0 A conces&ionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para- fins de estudo s'Obre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3.0 Esta autorü;ação será declar.!lda C;-tduca ou nula, na
forma do § 1.0 du arL 2/k e do art. 26 do Códigc de Minas, se ooorrerem os motivos previstoo nos números I· e I1 do citado art. 24. c
no art. 25 do .. mesmo Código..
· Art. 11.o )._s propriedades vizinhas. estão suJeitas às serviqõe.s de
solo e subs"Olo nara os fins da pesqmsa, na forma dos arts. 39 e
40 dD citad'il Có.digo.
·
ArL 5." A concessionária da aulorizaç.ão será fiscaliZada -pelo
Departamento Nacional da . Produção Mineral, e guzará dos favores
discriminados no a1·t. 71 elo mesmo Códig'J, na forma deste artigo.
ArL 6."' o título da autorização de pesquisa, qne será uma via
autfntica des-te decreto. pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e, será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral d'O Mwistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.·
flio de Janeiro, 28 de abril de 1941. 120. 0 da Indepedência e
530 da Repúblic'a.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7.1 i 1 -

DE 28 DE ABRIL DE 1941

Autoriza a senhora ConcdÇiãO Duque Feiler Schmalz a pesquisa?' mica
e ·associados no município de Suassuí do Est.ado de Minas Gera·is
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4. letra a, da Constituição e nos termos do decretu-lti
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decret~:
ArL 1.0 Fica autorizada a senhora Conceição Duque Fcilcr
Schmalz, brasileira, a pesquisar mica e associados, numa área de nuventa e nove hectare~ e 20 a1·es (99,20 Ha.), situada em terras devolutas no lugar d2nominado "Serra do Limoeiro", distrito e mL;iücipio de Santa ~olaria do '3uassuí do Eslado de M-inas Gerais e d~li
mitada pPI' um quaôrH6.tero que ten1 um vértice a oiLocentos e·
oitenta (880) metros, na direção seterita e quatro graus nord.;;~t.e
(7 40::\E) m~gnélicos, rJa confluência do córrego do Ouro com o no·
SuUssui Grande e cujos lados adjacentes a- esse vértice teem os segi.nntcs comprimenlo,s e ·rumos magnéticos: mil (1. 000) metros e s·3tenta r: quatro graus lriuta minutos sudeste (71~ 0 30'SE); mil (1.000)
mdro3 e vinle graus nordeste (20°NE) ; mil (_1. 000) metros e seConta e quatro graus noroeste (7!10N\V): e mil (1.000) metros o vinte graus sudoeste (200S\V) . Esta autorização é outorgada mediant.l3
. aS ccndiçõcs do art. 16 do C:óàigo de Minas e -seus números I, II,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mcn~
rionadns ne;,le clecreLo.
Art. 2.o A- concessionária da autorizaçfto poderá utilizar-se do
produto dn pesquisa para fins de esLudo sobre o minério e cusleíodos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na.
forma do § 1. 0 do art. _24 e do art. 26 do Código de Minas, se-
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ocorrerem os motivos provistos nos números I e H do· citado artigo_ 24 e no- art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propúedades vizinhas estão sujeitas às servidões dl')
sol à e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos art:s. 39 c
~O do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada [)elo
Dt)part.amE'nto :\'acionai da Produção l\'Iineral e gozará doS favore&
discriminarl~s no art. 71 do mesmo Código, na ·rorma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pe:=;quisa, que será. uma via
autêntica dl'ste deereto, pa.g~uá de selo a ·quantia de úm ,ponto de
réis (1 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo··
menta da P·l'odução Min(·ral do Ministério da AgriculLura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
53.o da RepúbUca.

~8

de abril de 1941, 120.0 da Independência

~

GETULIO VARGA~,

PernandCi Co.st"a.

DECHE'fü I{.

7.

112 -

DE

28

DE ABRIL DE

1941

Suprime o Vice-consulado honorât-io em Portland, Estados Unidos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 23 do decreto-lei n. 791, de H de outubro de 1938, decreta:
Art. 1,0 Fica suprimido o Vice-Consulado honorário em Portland,
no Estado de Oregon, Estados Unidos da Amél'icu.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, .em 28 de abril de 1941, 120.0 da Independêneíll
e 53.0 da República.
GETLiLIO VARGAS.

Oswaldo A1·anha.

DECilJi~TO

N. 7.113 -

DE

28

DE ABRIL DE

1941

AuJoriza

·O Governo do Estado de São PO.ulo a construir uma linha- de
transm'issão, redes de distribuição primária, uma sub-est-ação
formadora e postos de transformação na Prefeitm·a Sanitána de
Campos do Jordão; para supr-imentó de eneraia elél''f'ica a dO'ts p1'Ó-

:prios estaduais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 7 4, letra _a da Constituição, e nos termos do decreto-lei núinero
2.059, de 5 de março de 19IJ0, decreta:
Art. 1.0 O Governo -do Estado de São Paulo fica autorizado a
construir na Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão, comarca d'e
Sâo Be.nto do Sapucaí:
'
I -Uma linha de tra·nsmissão, .apoiada nos postes da Estrada d~
Ferro Campos elo Jordão, entre a sub-estação da mesma estrada em
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Eugênio Lofévre e a prevista no item seguinte, com a exLensão aproximada de quinze· (15) quilômetros e· sob a tensão nominal de trinta
(30) quilovolts;
11 - Uma sub-estação abaixadora para transformar a tensão de
trinta (30) para sei? e seis décimos (6,6) quil<?volts, nas proxim-idade~·
da Vila de Albernéssia (quilômetro quarenta e três 43 - da Estrada de Ferro Campos do Jardão) ;
·
III- Uma linha de distribuição primária, ao longo da rodovia em
construção entre a sub-estação de que trata o item II e o palácio de
veraneio d·o Governo do Estado, com a extensão a.proximada de três
(Z) quil'ôrnetro.s. e sob a tensão nominal de seis e seis décimos (6,6)
quilovolts;
IV - Uma linha de distribuição primária, apoiada em sua maior
parte nos postes da Estrada de }l~erro Çampos- dü Jordão, entre a subestação de que trata o item li e o hotel (em construção) de propriedade do Estado de São Paulo, com a extensão aproximada de quatro
(4). quilômetros e sob a tensão nominal de seis e seis décimos (6,6) quilovolts;
V - Postos de transformação no palácio de veraneio e no hotel,
anteriormente meneiona.dos, de forma que se reduza a tE'nsão de distribuição primária à de utilização.
Parágrafo único. Poderá ainda o Governo do Estado prover à
iluminação pública da es.trada que liga a Vila de Albenéssia ao seu
palácío de veraneio,· aprove.itando a posteacão da rede de distribuição
primária preyista no item UI .
Art. 2;o A energia elétrica para os suprimentos de que trata o
pre,sente decreto se destinará ao uso exclusivo dos dois mencionados
próprios estad·uais e de suas dependências imediatas, bem como a
prover à iluminação .pública a que se refere o .parágrafo único dQ a.'.'tigo anterior.
Parágrafo único. O supriinento da energia elétri-ca necessária
será feito através das instalações da Estrada de Ferro Campos do Jordão, próprio estadual, ob5ervados, até nova fixacão pelos poderes competéntes, os preços atualmente em vigor no fornecimento feito a essa
Estrada pela Empresa de Eletricidade São Paulo e. Rio e suas associadas.
Art. 3.o Sob pena de caducidade da presente autorização, o inter•essado obriga-se a :
I ___:. Registá-la na Divis.ão de .Águas dO Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
sua publicação;
TI - Apresentar à mesma Divisão de Aguas, os estudos, projetos
e orçamentos respectivos, assim como a iniciar e concluir as obras no~
prazos que forem determinàdos pelo Ministro da Agricultura.
·
Rio de Janeiro, 28 de abríl de 194i, 120.o da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7. 114 -

DE

28

DE ABRIL DE

1941

A.utoriza o cidaddo b1'asüeiro Lu..iz de Alrn..eidaJosephson a pesquisar
manganês no mun.icipio de Santo Antonio de Jesus do Estado
da JJaia.

O Presidente da ftepública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. '1.985, de 29 de janeiro de 194ü (Código de Minas), decreta:
l•...rt. i. 0 l?ica autorizado o cidadão brasileiro <>Luiz de Almeida
.Tosephson a pesquisar manganês e associados em duas áreas de cem
hectares (100 Ha.) cada uma, situadas nos lugares denominados "Mina
uo Onha" e "Morro dd Rio da Dona", di-strito e município de San{o
Aritonio de Jesus do Estado da Baía e delimitadas por dois.- quadrados de mil ·o ;ooo) metros de lado, assim definidns: o primeíro teiG
Um vértice a du·zentoe e sessenta (260) metros, na direção setenta
e cinco graus sudeste (75°3E) magnéticos do canto· noroeste (NW)
da casa de rc.siflência dos herdeiros de Francisco Lopes de Moraes e
os lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes rumos magnéticos: vinte e um graus sudeste (21°SE) e ses·senta e nóve graus
nordeste (69°NE); o segundo tem um vêrti-ce a quinhentos (500)
metros, na direção vinte e oito grau-s sudeste (2SOSE) do ponto em
que a rodovia que vem de Santo Antonio de Jesus se bifurca para
Nazaré e Amargosa e os lados adjacentes a e-.sse vértice teem os
seguintes rumos magnéticos: sessenta groua ·noroeste (60°NW) e
trinta graus Sudoest~ (3ú 0 SW) . Esta autoriZação é outorgada mediante as cond1ções do art. 16 do Código de Minas e srus números
I;- .n, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
meJ!cionadas neste deüreto.
Art. 2.0 O concessionário' da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e ·custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão Sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins -da pesquisa, na forma dos arts. 39 e·
40 do citado Código.
Art.. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nácwnal da -Producão Mineral e gozará dos favor~.s
discriminado$ no art. 71 do mesmo Códig·o, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, quP será uma vú1
autêntic.a deste decretor pagará de selo a quantia de dois contos de
réis- (2:000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mini-stério da Agricultura.
Art. 7.0 Revoga:rrl-se ·as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da Rep.ública.
GE'l'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. '7 .115 ...'-

DE

28

DE ABniL DE

1911

l4 ul'oriza o cidadão b?'asileiro Julio Paulo 'l'ietzmann a pcsquism· calCá'reo e associados no 'ln?.tnidpio de JJrusq'l.le do Estado -de Santa

Cat-arina
O Presid<fmte da República! usancio da atribuição que lhe confere
o art. 74, -letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fi6a autorizado o cidadão brasileiro Julio Paulo Tielzmann a pesquisar· calcáreo e' associad'Js numa área de düzentos e
qumze hectares e trinta e seis ares (215,30 Ha. ), no lugar denominado "Ribeirão do Ouro", distrito de Porto Franco, munieipia de
Bru.sque, Estado de Santa Catarina, área es-6'a delirnitaJa por um
polígono tendo um vértice situado a -cento e quinze (115) metros,
rumo vinte e dois graus quinze minutos nordeste (22° iü' Nl"i.:) mug·néticos .da confluência do ribeirão do Ouro com o ribeirã,1 r_rl'ês e
CUjOS lados teem os seguintes comprimentos e orientaçõe~· magnéticas: mil e noventa (1.090} metros, oitenta e quatro graus t.Ininze
minutos sudoeste (840 15' SE); duzentos e cinquenta (250) metros,
cinco graus quarenta-- e cmco minutos nordeste (5° 45' NE); oitocento•b (800) maLrQs, oitenta e quatro graus quinze minutos noroeste (84° 15' NVV); duzentos (200) metros, Cinco graus quarenta e
ciuco minutos nordeste (5° 45' NE); oitocentos (800) mett'us, oiLcnl.a
e quatro graus quinze minutos sudoeste (8/J-. 0 15' ·3E); cento e dez
( 110) meLros, cinco graus quarenla e cinco minutos nordeste
(5° 45' NE); quinhentos e vinte (520) metro.:;, oitenta e quatro graus
quinze minutos sudoeste (84° 15' SE); trezentos (300) ·m~tros, cinco
graus quarenta e cinco minutos nordeste (5° 45' NE); ·q;mtrocentos
e vinte (420) metros, oitenta e quatro g-raus quinze minutos sudeste' (84° 15' SE;; quatrocentos e dez (410) metros, .cinco graus
quarenta e .cinco minutos sudoeste (5° A5' S\V); trezento's f300) metros_. oitenta e quatro graus quinze minuto~· noroeste (81! 0 15' :NW) ~
duzE-ntos (~Oü) metros, cinco graus· quarenta e cinco mmutos ~udJ
este (5° 45' S\V); trezentos e sessenta (360) metros, oitenta e quatro
graus quinze minutos noroeste (84° 15' NW); quatrocentos e quarenta (44.0) meiro.3, cin-co graus quarenta e cinco minu 11os sud8este
(5° 45' SW); duzentos e oitenta (280) metros, oitenta e quatro graus
quinze minutos noroeste (840 15' NVl); novecentos e quinze \015)
metros, cinco graus quarenta ·e cinco minutos sude>este -(5° 45' S\V);
mil novecenlos e dez ( 1. 910) metros, oitenta e quatro bTaus quinze
minutos noroeste (84° 15' NW), daí,. segu'indn-se pela margem direita do Ribeirão do Ouro, numa distância. de mil quatro1}entos e cinquenta (1.4.50) metros, para a jusante, até o vértice de partida. Esta
aut0r1zação é outorgada mediante as condigõ%' dn art. 16 do Código de
MinaS ·e seus números 1, II, III. IV, VIl, IX e outras do citado Gódigo não expressamente mencionadag neste decreto.
Art. 2.0 O concessionária da autorizaoão poderá utilizar-se do
proàuto da Pesquisa para fins de e&tudo sobre o minério c ousteio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, ua forma
do § 1. 0 do art. 24 e elo art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e H do citade> ar-t. 2!.~: e no
art. 215 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As proprredades vizinhas estão Sujeitas às servidõr.s
de solo .e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Códi~o.
Art. 5_o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento :Nacional da Produção MinerpJ e gozará, dos favOI'(\6
discriminadM no -art. 71 do mesnio Código, na forma de·~'le a::.·tigo ..

Art. 6.0 O titulo da autoriZaç-ão de pesquisa, que ser:i uma via
auténtica dest-e decreto. pagará de selo a quantia de dois conLos
('-~nto e. sessenta mil réis (2: 160$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de F'orncnto da ProduçãCJ ·Mineral do Iviirü:::.'tério da
Agricultura.
Art. 7.0 l)cvogam-se as disposições em contrár-io.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 19/d, 120. 0 da Independência e
53.c da RepúbU~a.
GE'l'ULIO VARGAS

Pe1·nando Costa

DECI\ETO N. 7 .110 -.

DE

28

DE ABRIL DE

191!1

Autoriza o cicladão·brasileiro João Alonso Fw·tado Memoria a pesquisa?'
diatomita no rnunicípio de $Ou1·e do Esta-do do Cea1'á
·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da ConsLituição e nos termos_. do decrét.o-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro .Toão Alonso Furtadà
Memoria a pesquisar diatomit.a numa área de trinta e cinco· hectares
35 Ha.) situuda no lug-ar denominado "Lagoa Sucuri.jubinha", município de Soure do Estado do Ceará, pertencente a Mano-el Moreira Souza
Forte, José Castro e- Pedro Forte, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a dezeseis quilômetros (16 Km), na direção dezenove graus trinta e nove minutos noroeste (.19°39'N\V) do
ponto em que se cruzam a Estrada de Ferro de Sobral e a rodovia
Fortaleza-Ter:ezina e cujos lados adjacentes a esse· vértiee tecm os seguintes rumos e .c-omprimentos: sessenta e quatro graus trinta minuto~
noroeste ('64°30-'N\V) e setecentos (700) metros; vinte e -cinco graus
trinta minutos sudoeste (25°30'SW) e quinhentos (500) metros. Esta
autOrização é outorgada mediante as condições do art. -16 do Código de
Minas e seus números I, II, III IV, VII, IX e outra.s do citado. Código
não expressamente mencionadas neste d-ecreto.
'
Art. 2.0 O concessionário da autorizaçã~1 poderá utilizar-se do
produto. da pesQuisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esla autorização será d-eclarada caduca oti. nula, na
·forma do § 1° do art.. 24 e do art.. 26 do Código de Minas, se
-ocorrerem os motivos previstos ·nos números I e II dÓ citado art. 24
e no art. 25 do'mesmo Código.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão .gujeitas às servidões ne
solo e subsolo para os fins ·d·a pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionârio da autorização será fiscalizado pelO Deparlamento Nacional da Producão Min-eral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do m~esmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título .da· autorização de pesquisa, que será uma. via
a]Jtêntiea deste decreto, pagará de selo a quantia de trezentos e cinQuenta mil réis (350$0), e será tranS;crito no livro próprio da Divisão de Fomento cta Produção Min0ral do Ministério da Agricultura.
ArL 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1941, 120.0 da ll>depedência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.117 -

DE

28

DE ABRIL DE

1941

AutOil'iza o cil!adão brasileiro Waldem-ar Rolla a pesquisar amianto c
associados no munic·ípio de S. Domingos do Prata, Estado cle
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribu_ição que lhe confere
o art. 74, leLra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei número
L985, de 29' de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fic-a autorizado o cidadão brasileiro \Valdemar Rollu a
pesquisar amianto e aS6ociadps. numa área de duz~mtos e .setenta e
dois hectares (272 Ha.), situada nos distritos de Cidade, Dicinisio e
Goiabal, do município e comarca de S. DomingOs do Prata, área esta
delimitada por um retângulo de que um dos vértices está à dü:.tância
de mil (1. 000) metros e direção sessenta e três graus trinta_ minutos
noroeste (63°30' .N\V) da eoiifluência dos -córregos S. Sebastião e
1'vlumbaca,_ eu,ios lado-s ad,iacentes _a e.sse vértice teem os seguintes
c~•mprimentos e ·orientações: mil e seiscentos (1.600) metros, rumo
trinta e três graus noroeste (33°NW) e mil e setecentos (1. 700) meti-os, rumo cinquenta. e sete gTaus sudoeste· ( 57°SW), ri3spectivaniente.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art; 16 do C9ctigo de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O coneéssionário da autorização poderá Utilizar-se do
pr-oduto da pesquisa para fins de estudo sobre ·o minério e .custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declai'ada caduca ou nula, na forma
do § 1. 0 do art. 24 ,e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos. nos ns. -I e II do citado art. 24 e no art. 25
rlo mesmo Código.
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Art. ·4..0 As propriedades vizinhas. estão s_ujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do-citado Código,
Art. 5.0 O concessionário da autorização seré fiscalizado pelo
Dcpal'tamento· Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
díscr1minados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste a~tigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, de. que será uma via
autênUca deste decreto, pagará de selo a quantia d'e dois contos -setecentos e vinte mil réis (2:720$0) e será transcrito no livro próprio ~a Divisão de Foffiento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em c_ontrário.
Thio de Janeiro, 28 de abril de 1941, 120. 0 da Independência e
53,o da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.118-

DE

28

DE ABRIL DE

1941

Autoriza o cidarJ.fi.o brasileirQ Mansur Jorge Rahne a pesquísar rnanganês, ferro e associados no m.uniciP.io. de ltabi1·ito do Estado d~;!
Minas Gerais
O Presidente du. nepuuuea, usanao aa atr1bmçao aue lhe confere
o ~rt. 74~ letra a, da Constituiç.ão e noS termos do decieto-lei número
!.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mansur Jorge RahnP,
a pesquisar manganês, ferro e associados numa área de seis· hectares
e vinte ares (-6,2ü Ha) situadono imovel "Retiro do Sapecado", mumcípio de Itabirito do Estado de Minas Gerais e delimitada por um
qü.adl'ilátero que tem um vértiée a noventa e nove (99) metros, na direção oitenta e oito graus e trinta minutos sudeste (88°30'SE) magnéticos da ca.sa de residência de Mansur Jorge Rahne e cujus lados Lecm
os segUintes comprimentos .e rumos magnétieos: duzentos e sessenta
e nove (269} metros e dezoito graus noroeste (18°NW); cento e oitenta
e quatro (184) metros e sessenta e três graus sudoéste (63°SW); duzentüs e sessenta e dois (262) metros e dezessete graus sudoeste (17°SW)
e trezentos e trinta e· um (331) metros e setenta e sete graus nordeste (77° NE) . Esta autorizaç.ão é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, !II, IV .VII e
IX e -outras· do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.o O coneessionário da autorização poderá utilizar-se do
r·roduto da pesquisa para fins de· estudo sobre o minério e custeio
do~ trabalhos.
Art. 3.0 Esta aqtorização será declaracta caduca ou nula, na forma
dt· .:.§ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se oeorrerem os
mOtivos previRtos nos ns. I e li do citado art. 24 e no art. 25:
do mesmo Código.
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Art. 4.0 As -propriedades vizinhas estão, sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos· arts. 30
e .\0 do citado Código.
Art. 5.o O concessiOnário -da autorização será fiscalizado pelo

TI>epartamento Nacional da Produção 1\'Iineral e gozará dos favores
di~criminados no art. 71 do mesmo Códi.~o. na forma deste artigo.
Art. 6.o o título da autorização de pe~quisa, rle que será uma via
a1Jtêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(100$-ü) e- será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
d!i Produção Mineral do lVIinistério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rlio de Janeiro, 28 de a·bril de 19!d, 120.0 da Independência e
53. 0 da Rer,;ública.
GETULIO VARGAS.

Fernançlo Costa.

DECRETO N. 7 .119 -

DE

28

DE

ABRIL DE 19/d

:luloriza o cidadão b1'asileiro Ja~me Spinola Teixeira a pesquisar
manganês, no munic-ípio de Djalma Dutra, Estac/;o da Baía

O Presidente da República, usando da atribuiçã-o que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

.Art. 1. ° Fica autorizado o Cidadão brasileiro Jaime Spinola- Teixeii8. a pesquisar manganês numa área de cento e cinquehta (150)
hectares, siiuada no lugar denominà,do "B~maneiras", comarca de Jacobina, município de Djalma Dutra do Estado da Baía e delimitada
por um retângulo que tem um vértic.e a cinco mil oitocentos e· vinte
e três metros e vinte centímetros (5 .823m,20), da Estação de Djalma
Dutra (V i ação Férrea Leste Brasileiro), medidos pela estrada carroçavel que vai para o morro de Bananeira e cujos lados adjacentes a esse vértice teem: mil e quinl.lentos (1.500} metros e rumo
magnético -seterita e nove grau3 nordeste (79°NE); mil (1.000)
metros e rumo, magnético onze graus -sudeste (11°SE.). E·sla autorização é outorgado riled·iante as c-ondições do art. 16 do Código de
Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII~ IX e outras do cita(jo Código
i1üo expressamen,te mencionadas tieste decreto.
Art.· 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa pm:-a fins de e~tudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autol'ização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motiVos previstos nos ns. I. e II do -citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo CqdigÇ>.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas à.s servidões
cl<~ solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos , arts 39
e 40 do cilada Código.

·

Art. 5. 0 O éoneessionário .da autorização será fiscalizado :~iJo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7-1 do me;:>mo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6. o O título ct'a autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica. deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto e quinhentos mil réis (i :500$0) e .será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgJ;icultura_.
Art . 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1941, 120.0 da Independénoia e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.120 -

DE

28

DE ABRIL DE

194-1

Extingue um cargo excedente da classe J da carreira de Agrônouw
FruticuUo1• dO Quad1'0 único do Ministério da Agricultura
O Presid-ente da República resolve declarar -extinto, por se .achar
vago, em virtude da: nomeação de Joaquim Ignacio Silveira da Motta,
para o cargo da classe(!{ da -carreira de Enologista, um (1) cargo ex-·
cedente da classe J, da carreira de ·Agrônomo Fruticultor, do Quadro
lJnico do lHinistério da Agricultura, aproveitando-se o -saldo apurado
dentro da verba global -do re.spectivo orçamento, para o _preenchimento
de cargos vagos na carreira de Agrônomo, conforme dispõem as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.1189, de 4 de agosto de 1939.
Rio de Janeiro, em 28 de abriL de 19H, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRE'ro N. 7.121 -

DE

2s

nE ABHIL nE

1941

Extirigue um cargo excedente da classe F ela car1'eira de Almoxarife
do Quad1'o único do Ministé?'io' ela AgricuUura
O Presidente da República reSoJve declarar ext.into, por se achar
vag"o, em virtude do falecimento dé Agenor de Assis Vieira, um ( 1)
c::trgo excedenle -da classe F, da ca:Teira de Almoxarife, -d<J Quadro
único do i\Jinistério da Agricultura, aproveitando-se o ·saldo apurado,
dentro da ve!~ba global do respectivo orçamento, para preenchimento
de cargos vagos da mesma carreira, conforme dispõem as tabelas aw::xas ao decreto-lei n. 982, de 2.3 d-e dezembro de 1938.
Rio de Janeiro, em 23 de ,abril de 1941, 120.0 da Independc1ncia
e 53.0 da República.
GE1'ULIO VARGAS.

Fernando Costa·.
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DECRETO N. 7 .122 -

DE

30

DE ABRIL DE

1941

Aprova tabelas numéricas para o pessoal extranumerá1•io-mensalista
do Ministério da 'l'rabalho, Indústria e Comércio

o-

fere o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe conai~t. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.o Ficam aprovadas, para vigorar no corrente exercício, a
partir de i de maio; as anexas tabelas numéricas do pessoal. extranumerário-mensalista do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.<? Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, -em 30 de abril de 1941, 1'20.0 da Independência e
53.o da llepública.
GETULIO VARGAS.

W aldernar Falcão .

MINISTÉRIO DO 'fRABALHO, INDt<STRIA B COMÉRCIO

1941

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:
Divisão
Divisão
Divisão
Serviço

do
do
do
de·

Pessoal ..................... .
Material · ................... .
Orçamento ................. .
Comunicações ............... .

Administração do Palácio do Trabalho ... .

Conselho Atuarial ....................· .. .

N.O
Mens.

36
14

10
35•
46
16

Desresa

total
238:200$0
79:200$0
69:600$0
219:oooso
236:400$0
118:800$0

JUSTIÇA DO THABALHO:
ponSelho Nacional do Trabalho .......... .

865:80080

.
.
.
.
.

118
10
18
5
5
5
5

~~~~~~a·s·. ·.· ~:: :,: :·::::::::::::::::::::::

,,6

28:800$0
21 :000$0
88:20080
99:00080
37:200$0
.27:000$0
90:000$0
42:600$0
147:600$0

1.a
2.a
3:9.
4.a
5.a
6.•

Região (Distrito Federal) ...... .
Região (São Paulo) .................
Região (Belo Horizonte) .............
Região (Porto Alegre) ...............
Região' (Baía) ......................
Hegião (Recife) .....................

42:000~0

75:600$0
18:00080
18:000$0
18:000fi0

18:000$0

DELEGACIAS REGIONAIS DE:

Baía ................... ·.............. .
Ceará ........ \ .......................__,.
Espírito Santo ......................... .
Goiaz . . . ............................. .
Mato Grosso ........................... .
Maranhão ............................. .
Minas Gerais ... ·: ........................ .

16
18

7
5
16
8
25

79

A'l'OS DO PODlm EXECUTIVq

7
8
8
15
7
9
19
38
9
17
6

"46:200$0
45:000$0
43:800$0
108:000$0
33:600$0
44:400$0
123:600$0
237:000$1)
45:600$0
96:000$0
30:000$0

32

163:200$0

11

84:600$0

23

133:800$0

14

79:800$0

223
78

1. 440:600$0
/723:000$0

49

276:000$0

1.001

5.352:200$0

Pará ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Paraná ........... · · · '-- · · · · · · · · · · · · · · · · \
Paraiba ............ · · · ·. · · · ..... ,__. .... .
Perna"mbuéo . . ........................ .
Piaui ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rio Grande do Norte .......... ' ......... .

Rio Grande do Sul ..................... .

Rio de Janeiro ......................... .
Santa .Catarina ......................... .
São Paulo ............................. .
Sergipe . . . ........................... .
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO ............................. .
DEPA!lTAMENTO NACIONAL DE INDüSTRIA E COMÉRCIO ................ .
DEPARTAMENTO NACIONAL DA P R 0Pll!EDADE INDUSTRIAL .......... .
DEPARTAMENTO NACIONAL DI< SEGUllOS
Pll!VADOS E CAPITALIZAÇÃO .....•
DEPARTAMENTO NACIONAL D"O T R ABALHO ........................... .
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA.
SE!lVIÇO DE ESTATíSTICA DA PRJWI.Dll:NCIA E TRABALHO ........ .
Total. ................ .

DEPA!\TAMENTO DE ADM!N!STRAÇAO

Repartição -

Divisão do Pessoéll

TABEUI. NUMÉHICA

Fu:o,ç;fio

Nümero

1 Enfermeiro ................ '
4 Auxiliar de Escritório
· 2 Auxiliar de Escri1tório
1 ·Auxiliar de Escritório .......
1 Auxiliar de Escritório ... ' ...
5 Auxiliar de Escritório .......
8 Praticante de Escritório ....
1 Laboratorist.a Auxiliar .......
2 Médico

.....................

1 Motorista Auxi:iar ...........
1 Servente .......... ' .........
1 Servente
. ' ..... . . . . .. .. .. . .
2 Tesoureiro Auxiliar ....... ' .

.

30

Rcf. de
sn.lário

VII

vrr
VIII

IX
X

XI
VI
VII

XV

v
v

VII
XV

Salário
mensal

400$0
400$0
'•50$0
500$0
550$0
60030
350~0

400$0
900$0
300$0
300$0
4001)0
900$0

Despesa
anual

,, :800$0
19:200$0
10:800$0
6:000$0
.6:600$0
36:000$0
33:60J$0
1, :800$0
21:600$0
3:600$0
3:600$0
1.:800$0
21 :600$0

-----ê.77 :000$0

;;o

ATOS- DO PODER EXECUTIVO
TABELA NUMÉRICA SU~LEl\'lENTAR

Número

1
2
1
1
1

E~criturário

Fun~,::âo

..............

Escriturário
. . . . . .......
Escriturário .................
Escriturário
....... ' ......
Servente ... ' ................

Ref. de
salãrio

Salário

Despesa

mensal

:L:l'l18.1

XII
XIV
XVII
XIX
VIII

650$0
800$0
1:100$0
1 :300$0
<50$0

7:800$0
19:200$0
13:200$0
15~600$0

5:400$0

-·--

61:200$0

ô

· Repartição -

Divisão do Material

TABELA NUMÉRICA

Número

Funç:ão

1 Auxiliar de Al'líficc .........
1 Artífice ·.• .... ' .... ..........
1 Auxiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório
1 AuXiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório
4 Anxiliar de Escritórlc
2 PraticanLc de Escritório ... ' ..
1 Guarda ............ . . . . . . . . .
4_ Servente .......

Ref, de

Salál'io

Despesa

salário

mensal

anual

VI

XI

Vll
V tU

IX
X

XI
\'I
VI

v

350$0
600$0
400$0
450$0
500$0
5_50$0
600$0
350$0
350$0
300$G

1q

Repartição -

4:200$0

7:200$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
28:800$0
8:q0Q$0
4:200$0
3:600$0

------·-79:200$0
--------

Divisão do Orçamento

'l'ABELA NUM BRICA

Número

l<.,unção

i AuxiUar de. Escritório ~ .· .... .
1 Auxiliar de Esceitório ...... .
1 Auxlliar de EscrHório ...... .
2 Praticante de Escritório ..... .

5

Ref. dB

Salário

D~spesa

salário

mensal

anual

VII

vm
IX

VI

400$0
450$0
500$0
350$0

4:800$0
5:40J$0
.6 :OC:0$0
8:400$0
24:600$0

--------

81

A'l'OS' DO PODÉR EXECUTIVO

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

.,Número

Ref. de
salár:o

Funçã.o

1 Escrituráriu . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Escriturário .................
1 Escriturário .. •.• ............ :
1 Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . .

.

·xn

XIII
XIV
XV

Salário
mensal

D~spesa

anual

650$0
700$0
800$0
900$C

7:800$0
16:800$0
9:600$0
10:800$0
"

5

45:000~0

Repartição ____: Serviço de Comunicações
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

5 Aüxiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório
3 Auxiliar de Escri.tório
1 AuxiJjar de Escritório
2 Auxiliar de Escritório
2 Pcaticante de Escritório ......
1 Servente .....................
2 ServeQte ..... ·...............
2 Servente ....................
6 Telefonista ..................

Rof. de
salário

VIl

VIII
IX
X
XI
VI
IV

v

VI
VII

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
450$0
500$0
55:J$0
600$0
350$0
250$0
300$0
350$0
400$0

24:000$0
5:400$0
18:000$0
6;600$0
14:400$0
8:400$0
3:000$0
7:2G0$0
8:40J$C
28:800$0

25

124:200$0

·--·---··TABELA NU~ÉRICA SUPLEMENTAR

Número

Função

3 :Escriturário ................ .
.1 E.scriturário ......... ~ ...... .
1 Escl'iiurário ................ .
1 Escriturário· ............... .
1 Escriturário ................ .
1 Motorista .................. .
1 Servente ................... .
1 Sarvente ..............•.....

10

Ref. de
salário

XII
XIII
XV
XVII
XIII.
VIII
IX

Salário
1nensal

650$0
700~0

900$0
1:100$0
1:ij00$0
. 100$0

450$(,
. 500$0

Despesa
anual

23:400$0
8:400$0
10:800$G
13:200$0.
19 ·:200$0
8:400$0
5:400$0
6:000$0
91,;800$((
-~-----

üoL de Leis -

Vol. lV

•

82

ATO'S DO PODE}t EXECUTIVO

Repartição

Administração do P3Iácio do Trabalho
TABELA NUMÉRICA

Número

Ref. de
salário

Função

............. •.• ..
.. ..................
3 Artifioe . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Artifice .....·................
1 Artifioe .....................
4 Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Auxiliar de Artífice ..........
2 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 :t\t~estre ......................
1 Motorista ...................
1 Motorista ...................
1 Servente ....................
8 Se;:·vente ....................
2, 2alador .....................

14 Ascensorista

4

.\r~ifioe

~

VII

vn

VIII
IX
X
XI
VI
XIII
XV
VII
XI
IV

v

VI

Salário
mensal

Despesa
anu:tl

400$0

67:200$0
19:200$0
16:200$0
6:000$0
6:600$0
28:800$0
12:600$0
16:800$0
10 :800-~0
4:800$0
7:200$0
3:000$0
28:800$0
8:400$0

1•00$0

4<0$0
500$0
550$0
600$0
J50$G
700$0
900SG
400$C
600$0
250$0
300:,0
350$0

46

236:1,00$0

Repartição -

Conselho Atuarial

TABELA NUMÉRICA

Número

1
1
1
1
1
1
2

Função

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório •••••. i
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório ......
Servente ....................

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despes'l.
anual

VII
·VIII.
IX
X
XI
VI
VII

400$0
45oeo
500$0

4:800$0
5:1,00$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0

55~$0

600$0
350$0
400$0

1,;200$0

9:600$0
43:800$0

8

--·-----·-TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR·

Nümero

3 Escriturário
1 Escriturário
4 Escriturário
8.

Função

... -- ............
.................
.................

Ref, de
salário

XII
XIII
XV

Salário
mensal

Despesa
anual

650$0
700$0
900$0

23:400$0
8:400$0
43:200$0
75:000$0

ATOS

·po . PODER 'EXECUTIVO

83

JUSTIÇA DO TRABALHO
Repartição -

Conselho NaciO:Q._al do Trabalho
TABELA NUMÉRICA

Número

'1
1
1
14
6

14
7

14
13
1
1
6

3
2

1

R€f. de
.salário

Função

Engenheiro
Ellgenheiro .................
Engúnheiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escri1tório .......
Auxiliar de Escritório .......
Auxiliar de Escritório .......
Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório
Servente
Servente
Servente ...................
Taquígrafo . , . I , , • • • • • • . • • , ,
Taquígrafo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taquígrafo
••••••• •••••••••• o

•••••• o

o •••••

• • • • • • ·-· • • • • • • • • • • • o

•••••••••••••• o •••• o
o •

.

o

• • • • • • • • • • • • • • • • o.

XVII
XIX
XXI
VI!
VIií:
IX
X
XI
VI
v
VI
VII
XV
XVI
XVII

Salário
men.sal

1:100$0
1:300$0
1:500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
300$0
350$0
400$0
900$0
1:000$0
1:100$0

DeADesa
anual

13:200$0
15:600$0
18:000$0
67:200$0
32:400$0
84:000$0
46:200$0
100:800$0
54:600$0
3:60G$0
4:200$0
28:800$0
32:400$0
24:000$0
13:200$0

-----538:200$0

85

---·-TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número·

. Função

5 ~Escriturár'io .............

o •••

12 Escriturário ................ .
5 Escriturário ................ .

3 Escriturário ................ .
4 Escriturário ................ .

2 Escriturário ................ .
1 Escriturário ................ .
1 Servente ................... .

Ref. de
salário

Salário
mensal

XII
XIII
XIV
XV
XVII
XIX
XXI
VIII

650$0
700$0
800$0
900$0
1:100$0
1:300$0
1 :500$0
450$0

33

39:000$0
100:800$0
48:000$0
32:400$0
52:800$0
31 :200$0
18:000$0
5:i!00$0
327:600$0

J:~rimeira

Função

10 Praticante de Escritório
10

uÍ'ual

-----Repartição -

Número

D~spesa

Região (Distrito Federal)

Ref. de
salário

VI

Salário
mensal

350$0

Despesa
anual

42:000$0

-----42:000$0

84

,ATOS DO PODER EXECUTIVO

Repartição

Segunda ·Região (São PaUlo)
TABELA NU1VIÉRICA

;Nftmero

Ref. de
Salário

Funçã-o

VI

18 Praticante de Escritório

SaJárÍ.'o
mensal

Despes:\

350$0

'75 :600$0

à.nual

75:600$0

18
Repartição -

Terceira Região (Belo Horizonte)
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

Ref. de
salário

v

5 Praticante de Escritório

Salário
mensal

Despesa
anual

300$()

18:000$0
18:000$0

5

Repartição -

Quarta

R~gião

(Porto Alegre)·

TABELA NUMI~P.ICA

Número

Função

Ref. de
salário

5 Praticante de Escritório

v

Salãrio
mensal

300$0

5

Repartição -

Despesa
anual

18:000$0

----18:000$0
-----

Quinta Região (Baia)

TABELA NUMÉRICA

Número

Ref. de
salário

Fu,nção

5 Praticante· de Escritório

v

mensal

Despesa
anual

300$0

!8:000$0

Salário

18:000$0

5

RePartição -

Sexta Região (Recife)

'i'ABELA NUMÉIUCA

Número

Função

5 Praticante de Escritório

Ref. de
salário

Salário
mensal

300$0

Despesa
anual

18:000$0
18:000$0

AT~S

DC PODER EXECUTIVO

Repartição -:- Delegacia Regional no Estado de Alagoas
TADELA NUMÉRICA

'iiúmero

Salário
mensal

bespesa
anual

VII
VIII

400$0
450$0

VI

350~0

VIII

450$0

9:600$0
5:400$0
8:400$0
5:400$0

Ref. de
salário

Função

2 Auxiliar de Escritório ....... .
1- Auxiliar de Esc'I'itório
2 Praticante de Escritório ... .
1 Inspetor Auxiliar ........... .

---·--

28:800$0

G

----·-Repartição -

Delegacia Regional: no Estado do Amazonas
'l'ABELA NUMÉRICA

NúiD.ero

Função

Ref. de
salário

t Auxilim· de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Praticante de Escritóri'D .... .

VIII
VI

.1 Inspetor ................... .

X

VII

Despesa
anual

Salário
mensal

400$0
-!50$0
350$0
550$0

4.:800$0
5:400$0
4:200$0
6:600$0

----21:000$0

4

----Repartição -

Dele~acia

Regional no Estado. da Baía

TABELA NUMÉRiCA

Niimem

Fungão

llef. de

sal !trio

2 Auxiliar de EscritóriO ....... .
2 Auxiliar de 1Gscritório· ....... .
2 Auxniar de Escritório........ .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
i Auxiliar de Escritório ....... .
:2 Praticante de Escritório ..... .
.3 Inspetor Auxiliar ........... .
2 InSpetor ................... .
1 Servente ................... ,

16

VII
VIII
IX
X
XI
VI
VIII
X
VI

Salário
mensal

400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
450$0
550$0
350$0

Despesa
anual

9:600$0
10:800$0
12:000$0
6:600$0
7:200$0
8:400$0
16:200$0
13:200$0
4:200$0
..

_ ____
88:200$0

-----

86

,ATOS DO _PODER EXECUTIVp

Repartição -

Delegacia Regional no ·Estado do Ceará
TABEI~A NUMÉRICA

Ndmero

Ref. de
salário

Funçilo

3 Auxiliar de _·EScritório ........
5 Auxiliar de Escritório ........
1 Auxiliar cte Escritório ........
,2 Auxiliar de Escritório ........
2 Praticante de Escritório ......
1 Inspetor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Inspetor AuXiliar . . . . . . . . . . .
1 Inspetor Auxiliar . . . . . ' . . . . . .
.................
1 Servente

.

VII
VII!
IX
X
VI
X
VIII
IX
VI

Salário
nienSal

400$0
'•50$0
500$0
550$0
350$0
550$0
450$0
500$0
350$0

Despesa

anual

14:400$0
27 :000$0
6:000$0
13,:200$0''
8:400$0
6:600$0
5:400$0
6:000$0
4:200$0

----91:200$0

17.

----'l'ABELA NUMÉRICA SUPLEMEN'l'AR

N_úmero

Função

1 Escriturário

H.ef. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

XII

650$0

7:800$0
7:800$0

1

Repartição -

D.elegaci~

Regional no Estado do Espírito Santo

'l'ABELA NF1'!Éfi!CA
Númer1

I<'unção

2 Auxiliar de Esc1~itório . . . ....
1 Auxiliar de Escritório .....•..
1 Praticante de- Escritório ..... .

1 Inspetor ................... .
1 Inspetor Auxiliar ........... .
1 Servente .................. -..

Hef. de
salário

VIl!
IX
VI
X
IX

v

SaHtrlo
Inensal

450$0
500$0
350$0
550$0
500$0
300$0

Das,pesa.
anuál

10:800$0
6:000$0
,, :200$0
6:600~0

6:000$0
3:600$0
------

7

37:200$0

-----

87

,ATOS DO PODER EXECUTIVO

Re.p~rtição

-

Delegacia Regional no Estado de Q:oiaz.
TABELA NUMÉRICA

Nínnero

Função

:Ref. de'
salário

1 Auxiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Praticante de Escritório ..... .
1 Inspetor ................... .
1 Inspetor Auxiliar ........... .

VII
VIII·
VI
X
IX

Salário
mensal

400$0
450$0
350$0
550$0
500$0

Des~'?sa

1..nu1..1

4:800$0
5:400$0
4:200$0
6:600$0
6:000$0

------

27:000$0

5

----Repartição -

Delegacia Regional no Estado de Mato Grosso
'T'ABEI..A NUMÉRICA

Número

Função

Ref. de
salário

5 Auxiliar de Escritório ...... .
3 Auxiliar do Escritório ....... .
4 Auxiliar de Esc'ritório ....... .

3- Inspetor . . ................. .
1 Inspetor Auxiliar ........... .

VII
VIII
IX
X
IX

Salário
mensal

400$0
450$0
5ooSo
550$0
500$0

Despesa
anual

24:000SO
16:200$0
24:000$0
19:800$0
6:000$0
-----

16

90:000@0

-----Repartição -

Delegacia Regional no Estado do Maranhão
TABELA NUMÉRICA

Número

~:unção

Auxiliar d~ Es·critório ....... .
Auxiliar de. Escritório ....... .
i\uxihar de Es·critório ....... .
Praticante de EscritóriO ..... .
3 Inspetor Auxiliar ........... .
1 Inspetor Auxiliar ........... .
1
1
1
1

8

Ref. de
salário

VII
VIII
IX
VI
VIII
IX

Salário
mensal

Despesa
anua.l

400$0
'•50$0
500$0
350$0
450$0
500$0

4:800$0
5:400$0
6:000$0
4:200$0
16:200$0
6:000$0

----

42:600$0

---·--

88

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Repartição -

Delegacia Regionál no Estado de· Minas Gerais
TABELA NUMÉRICA

Número

Ref. de
salário

Função

1,, Auxiliar de Escritório ........
2 Auxiliar de Escritório ........
3 Auxiliar· de EscritóriO ......... ·
4 Auxiliar de Escritório ........
1 Auxiliar de EScritório ........
1 Praticante' de Escritório ......
3 ,Inspetor .. · ..................
1 Inspetor .. ..................
1 Inspetor .. ..................
2 Inspetor Aqxiliar ...........
2 Insp~tor Auxiliar ...........
. . ... . . .. ..... ...
1 Servente

·VII

VIII
IX

X
XI
VI
X

XI
XII
VIII
IX
VI

Salário
mensal

400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
550$0
600$0
650$0
450$0
500$0
350$0

25

Despesa
éonu:...l

19:200$0
10:800$0
18:000$0
26:400$0
7:200$0
4:200$0
19:800$0
7:200$0
7:800$0
10:800$0
12:000$0
4:200$0

----147:600$0

-----

Repartição -

Delegacia Regional no Estado do Pará
TABELA NUMÉRICA

Número

1
3
1
1

Função

Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório ..... .
Inspetor ................... .
Inspetor ................... .

Ref. de
salário

VI!l
VI
X

XIII

Salário
men~al

450$0
350$0
550$0
700$0

Despesa
anual

5:400$0
12:600$0
6:600$0
8:400$0
.33:000$0

6

----'l'AJ:S.f!;LA NUMERICA SUPLEMENTAR

Número

1 Inspetor ..
1

;Função

Ref. de
salário

XVII

Salário
mensnl

1:100$0

Despesa
ar.ual

13:200$0
13:200$0

89

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Repartição -

Delegacia Regional no Estado do Paraná
TABELA NUMÉRicA·

Função

Número

Ref. de
salário

1 Auxiliar. de Espr~tór~o ........
1 Auxiliar de Escr~tór~o ........
1 Auxiliar de E~cr~tór~o ........
2 Auxiliar de Escritó_rw .. ~- ......
1 Pratica_nte 1de EscntóriO ......
1 Inspetor Auxiliar.............
1 -IÍlBpetor Auxiliar .............

VIl

VIII

IX
X
VI
VIII
IX

Salário
mensal

Despesa.
:Jnual

400$0
450$0
500$0
550$0
350$0
450$0
500$0

4:800$0
5:400$0
6:000$0
13:200$0
4:200$0
5:400$0
6:000$0

'8

Repartição -

----45:000$0
-----

Delegacia Regional no Estado da Paraiba
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

Ref. de
:salário

1 Auxilirir de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
i Auxiliar de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Inspetor . , ..... , .. , , ... , .. , ,
1 Inspetor Auxiliar ........... .
1 "Inspetor Auxiliau ........... .
·1 Inspetor Auxiliar ........... .

VIl
VIII.

IX
X
X
VI
VII

VIII

Salário
menSal

Despesa
c.nual

400$0
'•50$0
500$0
550$0
550$0
350$0
400$0
450$0

1.:800$0

8

Repartição -

5:400$0
6:000$0
6:600$0
6:600$0
4:200$0
4:800$0
5:400$0

----43:800$0
-----

Delegacia Regional no Estado de Pernambuco
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

1 Auxiliar de Escritório ....... .
2 Auxiliar· de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
·2 Auxiliar de _Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
3 Praticante de Es-critório ..... .
1 Inspetor . . , ........ , ....... .
1 Inspetor . . . , ....... , ..... .

-

llef. de
salário

VII
VIII
IX
X
XI
VI
X
XI

Salário
mensal

400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
550$0
600$0

Despesa
anltal

4:800$0
10:800$0
6:000.$0
13:200$0
7:200$0
12:600$0
6:600$0
7:200$0

----68:400$0
-----
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ATOS DO PODER EX:ECUTIVO
TABELA NUMÉRICA SUPLEM~NTAR
Ref. de
salário

Função

XVII

3 Inspetor .

Despesa
anual

Salário
mensal

1:100$0

39:600$0
39:60Q$0

3

Repartição -

Delegacia Regional no Estado .do Piauí
TABELA NUMÉRICA

F'unção

Número

Ref, de

salário

1 Auxiliar de escritório ........
Auxiliar de escritório ........
Praticante de escritório ......
Inspetor Auxiliar ............
Inspetor Auxiliar .............
Inspetor Auxiliar ............

1
1
1
2
1

VII

VIII

VI
VI
VII

VIII

Sálário
mensal

Despesa
•~nual

400$0
450$0
350$0
350$0
400$0
450$0

4:800$0
5:400$0
4:200$0
4:200$0
9:600$0
5:400$0
33:600$0

7

------

Repartição -

Delegacia Regional no ·EStado do Rio Grande do Norte
TABELA. NUMÉRICA

Número

Função

.ttef. de
salário

de escritório
1 Auxiliar de· escritório
1 Auxiliar de escritório
4 Praticante de Escritório .....
1 Inspetor .....................
2 Auxiliar

VII
VIII
IX
VI
X

Salário

Desnesu

mensal

ttnual

400$0
450$0
500$0
350$0
550$0

9:600$0
5:400$0
6:000~0

16:800$0
6:600$0
-14:400$0

9

ReJ)artição -

Delegacia Regional no Estado do Rio

Graud~

do Sul

,TABELA NUMÉRICA

Número

1
4
3
1

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Função

de
de
de
de

. escritório ........
escritório ........
escritório ........
escritório ........

Ref. de
salârio

VII
VIII
IX
X

Salário

mensal

400$0
450$0
500$0
550$0

Despesa
anual

,,

800$0

21 üOG$0,
18 000$0
6 600$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

4 Auxiliar de escritório ....... .
1 Praticante de esc'ritório ...... .
1 Inspetor . . .... ~ ........ · · . · · ··
1 Inspetor ....... · .. · · · · · · · · · ..
1 Inspetor auxiliar ........... .

XÍ
VI
X

XI
VII

I

600$0
350$0
550$0
600$0
400$0

28
4
6
7
4

800$0
200$0
600$0
200$0
800$0

102:600$0

17
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Na mero

1 Escriturário

Funcão

............... ..

1 Inspetor ................... .

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

XII
XVII

650$0
1:100$0

7:800$0
13:200$0
21:000$0

2

Repartição -

Delegacia Regional no Estado do Rio de Janeiro
TABELA NUMJ:!:RICA

Número

Função

6 Auxiliar de escritório ........

3 Auxiliar de escritório ....... -.
3 Auxiliar de escritório ........
8 Auxiliar de 'escritório ........
2 Auxiliar de escritório ........
2 Praticante de escritórió .......
1· Inspetor ....................
2 Inspetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Inspetor ....................
1 Inspetor auxiliar ............
1 Inspetor auxiliar ............
1 "Inspetor auxiliar ............
3 Servente . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ref. de
salário

VII
VIII
IX
X

XI
VI
X
XI
XIII
VII
VIII
IX
VI

Salário·
mensal

400$0.
45080
500$0
550$0
600$0
350$0
55080
600$0
700$0
400$0
450$0
500$0
350$0

34

Despesa
nnual

28:800$0
16:200$0
18:000$0
52:800$0
11! :400$0
8:400$0
6:600~0

14: 401}50

8:400$0
4:800$0
5: \O.U$0
6:000$0
12:600$0

-----

196:800$0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTt\R

Número

Furyção

1 Escriturário ................ .
2 Inspetor ................... .
1 Servente .................... .

4

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesit
anual

XII
XVII
IX

650$0
1:10080
500$0

7:800$0
26:400$0
6:000$0
40:200$0
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ATOS DO PODER EXECUTiVO

Repartição -

Delegacia Regional no Estado de Santa Catarina
TABELA ·NUMÉRICA

Nümero

Ref. de
salário

Função

2 Auxiliar de escritório ........
2 Auxiliar de escritório ........
1 Auxiliar de escritório ........
1 Praticante de escritório .......
1 Inspetor auxiliar . . . . . . . . . . .
~

2 Inspetor auxiliar

............

VII
VIII
IX
VI
VI
VIII

Salário
mensal

Despesa

400$0
450$0
500$0
350$0
350$0
450$0

9:G00$0
10:800$0
G:000$0
4:200$0
4:200$0
10:800$0

anual

4ií:600*0

9

Repartição -

Delegacia Regional' no Estado de São Pa:ulo
TABELA NUMÉRICA

Nümero

Função

Ref. de
salário

4 Auxiliar de escritório .........
4 Auxiliar de escritório .........
1 Auxiliar de escritório .........
1 Auxiliar de eséritório .........
4 Praticante de eScritório ......
1 Inspetor .................. ! Inspetor auxiliar ............

..

VII
VIII
IX
X
Vl
XII
VII

Salário
mensal

400$0
450$0
500$0
550$0
350$0
650$0
~00$0

16

Despesa
anual

19:200$0
21:600$0
6:000$0
6:600$0
16 :8oóiü
7:800$0
4:800$0
82:800$0

. TABELA NUMÉRICA SUPLE~EN'rAR

Número

Função

1 Inspetor ................... .

Ref. de
salário

XVII
'

Salário

Despesa

mensal

anual

1:100$0

13:200$0
13:200$0
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RepartiÇão -

Delegaéia Regional no Estado d_e ·s-argipe.
TABELA NUMÉRICA

Nú"me.ro

Ref, de
salário

Funçãõ

1 Auxiliar de escritório ....... .
1 Auxiliar de escritório ....... .
1 Auxiliar de escritório .... ·... .
2 Praticante de escritório ..... .
1 tnspetor auxiliar ........... .

VII
VIII
IX
VI
VIII

Salário
mensal

l>es:pesn.
B.nual

400$0
450$0
500$0
350$0
450$0

4:800$0
5:400$0
6:000$0
8:400$0
5:400$0
30:000$0

6'

Repartição -

Departamento Nacional de Imigração
TABELA NUMÉRICA
Ref. de

Número

salário

2 Artífice .....................
1 Auxiliar de escritório ........
1 Auxiliar de escritório ........
1 Auxiliar de escritório.·.......
1 Auxiliar de escritório ........
2 Auxiliar de escri~ório ........
2 Praticante de escritório ......
6 Marfnheiro ..................
i Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i Médico .....................
1 Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i Moto Pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Servente ....................
3 Servente 1 ....................

.
.

VII
VII
VIII
IX
X
XI
VI

v

XIII
XIV
IX
X~

v

VI

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
300$0
700$0
800$0
500$0
600$0
300$0
350$0

9:600$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
14:400$0
8:400$0
2i :600$0
8:400$0
9:600$0
6:000$(!
7:200$0
18:000$0
i2:600$0
i38:6Q0$0

28
TABELA NUMÉRICA SUPLEMEN'rAR

N-úmero

Função·

1 Escriturário ................ .
i Serviçal ,,,,, ............•...
2 Trabalhador ................ .

Ref. de
salário

XII
VIl
IX

Salário
mensal

650$0
400$0
500$0

DeSP8S-~

anual

7:800$0
4:800$0
i2:000$0
24:600$0
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ATOS DO. PODER EXECUTIVO

Repartição·- Departamento Nacional

d~

Indústria e Comércio

.TABELA NUMÉRICA

Ntímero

1
2
1
1
1
1
2

Engenheiro
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar dé

Função

. . . . . . . . . . . . .. . . ..
escritótio ........

escritório ........
escritório ........
escritório ........
escritório .........
Praticante de escritório ......

Ref. de
salário

Salário
mensal

XVIII
VII
VIII
IX
X
XI
VI

1 :2G0$0
400$0
'•50$0
500$0
550$0
600$0
350$0

Despesa
anual

14:400$0
9:600$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
8:400$0
57:600$0

9
TABELA NUMÉRICA SUPLEMHN'f'AR

Número

Função

Ref. de
salário

XII

1 Escriturário
1 Escriturário

Salário
mensal

650$0
1:600$0

Desp~sa

anual

7:800$0
19:20080
27:000$0

Repartição -

Departamento Nacional da Propriedade

Industrial

TABELA NUMÉIUCA

Número

Função

2 Auxiliar de Escritório ....... .
3 Auxiliar de Escritório .......•
3 Auxiliar de EScritório ....... .
5 Auxiliar de- Escritório ........ .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
3 Praticante de Escritório ..... .
1 Fotógrafo . . ................•

1 Laboratarista .............. .
2 Servente
.................. .

Ref. de
salário

VII
VIII

IX
X

XI
VI
IX
IX
VI

Salário
mensal

400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
500$0
500$0
350$0

21

Despesa
anual

9:600$0
16:200$0
18:000$0
33:000$0
7:200$0
12:600$0
6:000$0
6:000$0
8:400$0
117:000$0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número

Função

Ref. de

salário

2 Escriturário
2

XIII

Salário
mensal

700$0

Despesa

&.nual

16:800$0
16:800$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Repartiç_ão -

95

!Jepartamento Nacional de Seguros Privados
e Capitalização
'l'ABELA NUMÉRICA

Função

Número

4
1
1
2
1
1
2

Hef. de
salário

Auxiliar de Escritório ....... .
Auxiliar de Escritório ....... .
Auxiliar de Escritório ....... .
Auxiliar de Escritório .... ·-· ..
Auxiliar de Escritói'io ....... .
Praticante de EsCritório ..... .
Servente . . . ................. .

VII
VIII
IX
X

XI
VI

v

Salário
mensal

Despes-1.
anual

400$0
450$0
50.0$0
550$0
600$0
350$0
300$0

19:200$0
5:400$0
6:000$0
13:200$0
7:200$0
4:200$0
7:200$0
62:400$0

12

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

FunçãO

Número

Hef. de
sal~:do

1 Escriturário
1 Escriturário

................

.... ..........~..
·

XII
XIV

Salário
mensal

Despesa
anu•.tl

650$0
800$0

7:800$0
9:600$0
17:400$0

2
Repartição -

Departamento Nacional do Trabalho
'l'ABELA NUMÉRICA

Número

28
24
19
fG
H

48
1
3
10
10
2
3
1
1
1

5
2
1:
'

189

Punção

Ref. de
salário

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar 'de Escritório
Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório .....
Insp-etor Auxiliar ...........
Inspetor . ...................
Inspetor . ...................
Inspetor . ...........~ ..............
Inspetor .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspetor ...................
:Motorista ...... •.• ...........
Iviotorista Auxiliar ...........
Servente
.. . . . . . . . . . . . . . . .
Servente
..................
Servente . ..................
................
Tesoureiro

.

.

VII
VIII
IX
X
XI
VI
IX
X
XI
XII
Xlll
XIV
VII

v
v

VI
VII

XVI

Salário
mensal

400SC
450$0
500$0
55080
600$0
350$0
500$0
550$0
600$0
650$0
700$0
800$0
/!00$0
300$0
300$0
350$0

400$0
!.:000$0

Despes~

anual

134:400$0
!29:600$0
!14:000$0
!05:600$0
!00:8.00$0
20!:600$0
6:000~0

19:800$0
72:000$0
78:000$0
16:800$0
28:800$0
4:800$0
3:600$0
3:600$0
21:000$0
9:600$0
12:000$0
1. 062:000$0
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Núrriero

6
6
6
,4
1
5
.2

Funç1to

Escriturário ............... .
Escriturário
............... .
Escriturário ............... .
Escriturário ............... .
Escriturário ................. .
Inspetor ..................... ·
Inspetor .................... .

2 Médico . . .................. .

1 Servente ................... .
1 Servente .............. , ..... .

Ref. de

Salário

salá.rio

men~al

XII
XIII
XV
XVII
XVII
XVIII
VIII
IX

650$0
700$0
900$0
1 :100$0
1:600$0
1:100$0
1 :200$0
1:600$0
4.50$0

5o o~ o

34

Despesa

anual

46:800$0
50:400$0
64:800$0
52:800$0
19:200$0
66:000$0
28:800$0
38:400$0
5:400$0
6:000$0
378:600$0

Repartição -

Instituto Nacionai de Tecnologia
TABELA NUMÉRICA

Número

"' Ascensorista
1 Arquivista

Punção

.....

>......... .

................. .

9 Art!fiee ................... .
1 Engenheiro ................ .

.,...1 Engenh~iro ................. .

1
1
1
1
1
1
11

Auxiliar de Escritório ....... .
Auxiliar de Escritório ....... .
Auxilia_r de Escritório ....... .
Auxiliar de Escritório ....... .
Praticante de Escritório ..... .
M~rceologista
.............. .
Mestre .................... .
1 l\'Iestre
.................... .
4 Mestre
.................... .
-i Ml?stre
.................... .
2 Químico .............•..••...
1 Quími<;o ................... .
2 Químico .................... .
7 Servente
..................•
4 rrecnologista ............ ~ . : ..
4 Teenologista ................•
2 Tecnolog'istil Auxiliar ........ .
1 Tecnologista Auxiliar ·........ .
1 Tecnologista Auxiliar ...' ..... .
5 Tecnologista Auxiliar ........ .
1 T-esoureiro
................. .

67

Ref. de
salário

VI!

XI
XI
XVIII
XIX
VII
VIII
IX
XI
VI
XVIII
XIII
XIV
XV
XVI
XII
XIII

XIV
VII
·XVII
XXI
XII
XIII

XV
XVI

xvm

Sà,làrio
mensal

400$6
600$0
600$0
1:200$0
1;300$0
400$0
450$0
500$0
600$0
350$0
1:200$0
700$0
800$0 .
900$()
1:000$0
650$0
700$0
800$0
400$()
1:100$0
1:500$0
650$0
700$0
900$0
1:000$0
1:200$0

Despesa

anual

9:600$0
7:200$0
64:800$0
14 :400$ry
15:600$0
":800$0
5:400$0
6:000$0
7:200$0
4:200SO
14 :400$0
92 :400$0"
9:600$0
43:20()$0
12:000$0
15:600$0
8:400$0
19:200$0
33:600$0
52:800$0
72:000$0
15:600$()
8 :40()$0
10:800$0
60:000$0
14:400$0
621:600$0
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A'l'OS' DO PODER EXEdUTIVO
'l'ABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Nümero

Função·

3 Escriturário ................ .
1 Fotógrafo . . .............•...
2 Químico .....................•
1 Químico .................... .
3 Servente
.................. .
1 Servente

Ref. de
salário

Salário
mensal

XIII
XVIII
XVI
XIX
VIII
IX

700$0
1:200$0
1 :000$0
1:30080
450$0
500$0

Despesa:
anual

25:200$0
14:400$0
21! :000$0
. 15:600$0
16:200$0
6:000$0
101:400$0

11

Repartição -

Serviço de Estatística da Previdência e ·Trabalho
'l'ABELA NUMÉRICA

NümerO

3
1
2
9
9
21
1

]'unção

Auxiliar de Escr-itório ........
Auxiliar de Escritório ,·, ......
Auxiliar de Escritório ........
Auxiliar de Escritório ........
Auxiliar de Escritório ........
·Praticante de Escritório ......
Servente
....................

Ref. de
salário

Salário
mensal.

VII
VIII
IX
X
XI
VI
VII

400$0
450$0
50080
550$0
600$0
350$0
400$0

·DeS"pes&
·'tnual

14 :400$0'
5:400$(1
12 :000$0'
59:400$1} '
64:800$0
88:200$()
4:800$0
249:000$0

46

'l'ABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Númer{.

1 Escriturário
i Escriturário
1 Servente

Função

......... ...... .
·

3

Ref. 9-e
salário

Salário

Despasd

mensal

a'lual

XIII
XVII
VIII

700$0
1:100$0
450$0

8:400$0
13:200$0
5:400$0
27:000$0

!Gol. de Leis -

Vol. IV
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.123-

DE

30

DE ABRIL DE

1941

Aprova tabela numérica para os extranumerários mensalistas do
Departament,o Administrali'IJo do Serviço Público

O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere

o art. 7 4, letra a, da Constituicão, decreta:

Art. 1P ,A ta~el:;t nu~érica:.').de e:c.tran~m~rários mensalistas t.lo
Departamento Adm1mstrativo do ServiCO Pubhco, aprovada pelo oecreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fica substituida pela que
se encontra anexa a este decreto.
Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio 1e Janeiro, em 30 de abril de 1941, i20.0 da Independência o
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos .

. PRESID:IlNCIA DA REPúBLICA

REPARTiÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VIÇO PúBLICO

DO

SER-

TABELA NUM:éRICA

NO.me:ro

2
3
1
r

Função

Assistente Jurídico ........... .
Assistente de Material .... , ... .
Assistente de Material ....... .
Assistente de Material ........ .
i Assistente de Material ....... .
3 Assis.tente de Organização e Coordenação ............... .
4. Assistente de Organização e Coordenação ............... .
1 Assistente de Organização e ·coordenação ................ .
1 Assistente de Organização e Coordenação ............... .
6 Assistente de Pessoal ........ .
i Assistente de Pessoal ........ .
f Assistente de Pessoal ........ .
i Assistente de Pessoal ......... .
1 Assistente de Seleção e Aperfeiçoamento ............... .
i Assistente de Seleção e Aperfeiçoamento ............... .
i Assistente de Seleção e Aperfeiçoatnento · ............... .

Salário
mensal

Despesa
anual

XXI
XV
XVI
XVII
XIX

1:500$0
900$0
i :000$0
1: i00$0
i:300~0

36:000$0
32:400$0
12:000$0
i3:200$0
15:600$0

XV

900$0

32:400$0

XVI

1:000$0

48:000~0

XVII .1:100$0

i3:200$0

XIX 1:300$0
XV
900$0
XVI 1:000$0
XVII · 1 :i00$0
XIX 1:300$0

15 :600$';
64:800$0
12:000$0
13:200$0
i5:600$0

){V

900$0

i0:800$()

XVI

1:000$0

i2:000$0

XVII

i :i00$0

i3 :200$1}

Ref. de
salá.rio

99

ATOS DO PODER. EXEC{,JTIVO

i Assistente de Seleção e Aperfei-

XIX I :300$0
VII . 400$0

çoamento ............... .
1 Bibliotecário ..... · · · · · · · · · · · ·
1 BibliotecáriO ....... · · .... · · · ·
1 Bibliotecário ......... · ... · · · ·
1 Bibliotecário ................. .
1 Bibliotecário ................ .
3 Engenheiro ......· ........ · · · ·
30 Auxiliar de Escritório ....... .
10 Auxiliar', de Escritório ....... .
6 Auxiliar de Escritório ....... .
5 Auxiliar de Escritório ........ .
5 Auxiliar de Escritório ... -.... .
1 Porteiro ......... ·........... .

VIII

IX
X

XI
XXI
VII
VIII

IX
X

XI

XIII

450$0
500$0
550$0
600$0
1:500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
700$0

15:600$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
54:000$0
144:000$0
54:000$0
36:000$0
33:000$0
36:000$0
8:400$0
771:000$0

95
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
Ref. de

.Número ·

';·alário

Função

2 Assistente de Material ....... .
4 Auxiliar .................... .
1 Desenhista .................. .
3 Escriturário ................. .
1 Escriturário ................ .
6 Praticante .................. .

Salá:-lo
mensal

XXI 1:50080
XI
600$0·
XVII 1:100$0
XII
650$0
XIV
800$0
VI
350$0

Despesa
anual

36:000$0
28:800$()
13:200$0
23:400$0
9:60.0$0
25:200$0
136:200$0
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DECRETO N. 7.124-

DE

30

DE ABRIL DE

1941

.Aprova novas tabelas numér.icas para o pessoal extranumerário mensalista de diversas repartições do Ministério da Gue1"ra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar· durante õ exercício corrente, as anexas tabelas numéricas do._ pesSoal extranumerário mensalista da Escola do Estado-Maior, Escola de Artilharia de Costa e
Policlínica Militar. do Ministério· da .Guerra, em substituição às que
foram aprovadas pélo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 Ficam aprovadas~ para vigOrar durante o corrente
exercício, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da- Diretoria de Artilharfa de Costa e Quartel General da
7.8 Região Militar, ora criadas para atender às necessidades do ~erviç.o.
Art. 3.0 A despesa de 146:400$0 (cento e quarenta e' seis contos e quatrocentos·. mil réis) correspondente às tabelas referidas .JlO
art. 1.0 s·erá atendida pe'la ver:pa 1 - Pessoal, 'Consignação II - Pessoal Extranumerário daquele Ministério, sendo 44:400$0 (quarenta. "'
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quatro cantos e quatrocentos mil ,réis) à üonta da subconsignação 08
- Novas admissões, etc. e 102:000$0 (cento e dois contos de réis) à
conta da subconsignação 02 - Mensalistas, assim distri-buidia.: Escola do Estado-1\faiOI\ 20:400$0 (vinte contos e quatrocentos mi1
réis); Escola de Artilharia de Costa, 44:400$0 (quarenta e quatro
contos e quatrocentos mil réis) e Policlínica Militar, 37:200$0 (trinta
e sete contos e duzentos mil réis).
Art. 4.0 A despesa de 31 :800o0 (trinta e um contos e oitocentos mil réis) correspondente 'às tabelas referidas no art. 2.0 ser!l
atendida pela subconsignação 08 - .Novas admissões, ICOnsignaç,ão li
- Pessoal Extranumerário, Verba 1 - Pessoal do referido Minis-.
tério.
Art. 5.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1941, 120.0 da Independência "'
53.o da República.
'GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINLSTtRIO DA GUERR'A

REPARTIÇÃO -

ESCOLA DO ESTADO-MAIOR
'rABELA ,NUMÉRICA

, Número

Função

1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escr·itório ....... .
1 A{naliar de Escritório ........ .
4 Coadjuvante de Ensino

....... .

1 Praticante de Escritório ..... -.

Ref. de
Salário

Salário
>nensal

VII
VIII
IX
XI
VI

400$0
45ooo
500$0
600$0
350~0

Despe~a.

anual

4:800$0
5 :400$0·
6:000$0
28:800$0
4 :2001,i>O.
49:200$0-

8

REPARTIÇÃO -

ESCOLA DE ARTILHARIA DE GOSTA
TABELA NUMÉRICA

Número

Função

1 Mestre ...................... .
2 Mestre ...................... .
1 Tecnologista ................. .
1 Tradutor .................... .

Ref. de
Salário

XIV '
XV
XVII
XIII

Salãrio
mensal

Despesaanual

800$0
900$0
1:100$0
700$0

9:600$0
21:600$0
13 :2oo>o·
8:400$0·
52:800$0
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REPARTIÇÃO- POLICLíNICA MILITAR
TABELA NUMÉRICA

Funs;1'io

Número

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anlfal

VI
VII
XI
VIII

350$0
400$0
600$0
450$0

12: 600'$0
19:200$0
7:200$0
5:400$0

3 Atendente .................... .

4 Auxiliar de Escritório ......... .
1 Duchista ..................... .
1 Enfermeiro, .................. .

44:400$0

9

---·REPARTIÇ~O-

DIRETORIA DE ARTILHARIA DE COSTA
TABELA NUMÉRICA

Função

Nú.mero

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

XIV

~00$0

19:200$0

2 Auxiliar de Engenheiro
2

19:200$0

REPARTIÇÃO -

QUARTEL GENERAL DA 7.• REGIÃO MILITAR
TABELA NUMÉRICA

Número

Funçfw

Ref. de
Salário

Salário
mensal'

VI

350$0

3 Praticante de Escritório

Despesa
anual· ·

12:600$0
12:600$0

3

DECRETO N. 7 .125 -

DE

5

DE MAIO DE

1941

Desapropria imovel em Caxias, pará sede do Dist1'ito de Guanabara,
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento
O Presideqte da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letr.a a,, .cta Constituição, ·e .de acordo :com o .art. 8.0 do Regulamento aprovado pelo decre.to n. 4.956, de 9 de setembro de 1903,

decreta: ·
Artigo único. _Fica desapropriado, pela importância "de 30:000$0
(trinta contos de réis), o imovel representado na planta que com este
baixa;·, rubricada pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, situado à avenida Nilo Peçanha. número 59, em Caxias, município de Nova Iguassú, pertencente ao senhor Artur Maia e necessário à Sede do Distrito de Guanabara, do
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Departamento Nacional de Obras de Saneamento; levadas as .respectivas despesas à conta da verba· 5 - Consignação li, subconsignação
04 (15}, do vig~mte orçamento do referido Ministério.
Rio de Janeiro 1 5 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7 .126 -

DE

5

DE MAIO DE

19H

Concede permissão. c~ Sociedade Anónima Brasileira "Navegação Aérea
Brasilei,·a S. A.", para estabelecer tráfego comercial no território nacional

o Presidente da Hepública·, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e atendendo ao .,que requereu a
Sociedade Anônima Brasileira "Navegação Aérea/ Brasileira S. A.",
que :::atisfez às- exigências do art. 37, do decreto-lei n. 483, de 8 de
junho de 1938, decreta:
Art. 1.o Fjoa concedida permissão à Sociedade Anônima Brasileira "Navegação Aérea Brasileira 8.' A.'\ com sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro (Distrito Federal), para estabelecer tráfego aére()
comercial no território nacional.
Art. 2.o A presente permissão nã_o implica em monopólio eu
p'rivilégio de espécie alguma, nem quàlquer onus. para a União, e
fica subordinada às prescrições do decreto-li~i n. 483, de 8 de junba
de 1938, bem como à& demais disposições vigentes ou que . vierem a
vigorar, referentes ou aplicaveis aos serviços de que a mesma é
objeto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposicões· em contrár:io.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1941, 120. 0 da Independênoia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado Filho.

DECRlJll'O N. 7.127 -DE 5 DE ~1.Al0 DE 1941

Au.toriz-a a Comp.anhia Po·1'ça e Lt!·Z Cataguazes-Leopoldina, S. A., Of
ampliar a usina hidro-elétrica de Ituerê, no municipio de Pom#.Jc,
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constitui-ção, e nos termos do dooreto-le·i
n. 2.059, de 5 do março. de 1940;
Considerando :que a medida ·foi requeri&a pela Companhia Força
e Luz Cataguazes-Leopoldina, Sociedade 'Anônima, e o Conselho Na-
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eional de Aguas e Energia Elét.riea · julg·a conveniente deferi-Ia; decreta:

. :1\rt. ·1.0 Fica autorizada a Companhia Forca e Luz Cataguazesteopoidina, Sociedade ,Anônima, com sede na cidade de Gataguazes,
Estado _de Minas Gerais, a ampHar as instalações da usina Ituerê,
estabelecida na ca_choeira do l?umidouro, ou Ituerê, no rio Pomba,
município de Pomba, Estado de Minas Gerais, com a montagem 9e
novo grupo hidro-elétrico de potência nominal aproximada de
1, 750 kVA nos bornes do alternador, para utilizar a descarga d·e
cerca de 5.850 litro-s por segundo, sob queda de .32,70 metros.
Art. 2.0 - Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada obriga-se a:
I _.. Apresootar, no prazo que for fixado pelo Ministro da Agricultura, à Divisão de Aguas, do Departamento Nacional qa Produção Mineral, em três vias e com os detalhes 'exigido~ pela mesma
Divisãlj, os estudos, proJetoo e orçamento do que se segue: tubulação forç.ada, turbina, gerador, transf_ormador, quadros, pré<,iio da usin'a,
instalações aüxihares e acessórias;
II - Obe-decer em todos os proje-tos, ·às especificações dos orgttes
federais competentes;
III - Iniciar e concluir as obras nos prazos fixadàs pelo 1\-Iiri)stra da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos, p:Pojetos ·3 orçamentos;
IV -,- RegisLá-la na Divisão de Aguas, deritro de trinta (30)
dias a partir da sua publi-cação.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1941, 120.0 da Independên-cia e _5"3.0
cla República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.1218 -

DE

6

MAIO DE

19.41

Aprova nov(!l. tabela numérica pm·a o pessoal extranumerá1•,io-merz:.,alista da Penitenciária Agricola do Distrito Federal

•o Presidente· da República, usando da atribuiç.ão que lhe -confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão, decreta:
Art. 1.0 Fiea aprovada,_ para vigor-ar no exercício de 1•~-tf, a
anexa t~rbela num-érica do pessoal extranumerári-o-m-ensalista da P,enitenciária Agricola do Distrito Federal, no Ministério da Justiça e
_lVegó-cios Inte·riores, em substituiç.ão a que se encontra apensa ao decreio n. 6.·667-, de 31- de dezembro de 1940.
, Art. 2.0 A despesa eorrespondente na importância de 152:400$81
{r.e-nto e cinqru-enta e dois contos e -qtuürocentos mil r-éis) será atélÍdida: 51 :·600$0• (cinquenta e um contos e seiscentos mil réis) à.
eolàta da dotação orçamentária própria e · 100:800$0 (oem eont<!• ti
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oitocen:to~

'mil réi~) à oonta do crédito especial a:berto pelo decreto-lei
n. 3 .233, de 6 de maio de 1941.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
;la República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
REPAR'riÇÃO

PEl'ilTENCIÁRIA AGRÍCOL4- DO

DISTRITO

FEDERAL

Tabela numérica

Função
N4mero
. . . . .. ... . .
1 Agrônomo
1 Armazenista .. . . . . . . . . . .
1 Armazen·ista Auxiliar- ...
.............
1 Artífice
.............
1 Dentista .
1 Enfermeiro ............
.....
3 Auxiliar de Ensino
4· Auxiliar de Escritório ....
..........
1 Laboratarista
..........
8 .Marinheiro
..............
1 Médico
..............
1 Mestre
•••••••.••• o
3 Motorista

Ref.de
salário

Salário
mensal

XV
XI
VII
VII
XV
IX
VII
VII
IX

900$0
600$0
400$0
400$0•
900$0
500$0
400$0
400$0
500$0
300$0
90()$0•
900$0
500$0

v

XV
XV
IX

Despesa
anual

1il :800$0
7:200$()
4 :800•$0
4 :800$0·
10:800$0
6:000$0
14:400$0
19:200$0
6:000$0
28:800$0
10:800$()
10 :800$\l
18:000$0
152:400$0

27

DECRETO N. 7.129 -

DE

6

DE MAIO DE

1941

Aprova p1•ojeto t? m·çamento para prosseguimento da construção da
Ponte das Laranjeiras, na Estrada de Fe·rro D. Teresa CristirJ-a
O Presidenle da República, usando da atribuição que lhe cqnfere
o art. 74, letra a., da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância total de 8. 702:882$450 (oito mil. setecentos e dois contos
oitocentos ·e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta réis), qtie
com ·este baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, para o prosSeguimento da construção da ponte das Laranje-iras, aterro de acesso à
mesma pont8 e variante, na Estrada de Ferro D-t Teresa Cristina.
Parágrafo único. As despesas com as obras em causa correrão,
peste exercício, por conta da verba· 5 - SL~:b~onsignação 02), 19, . dO
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vigente orcamento do re-ferido Ministério, e, nos exercícios vindouros, pelos recursos que forem para tar fim consignados.
Rio de Janeiro, 6 ·de m'aio de 1941, 120.0 da Independência e 53.b
da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça Lima.

DECRETO N 7 13{)
>

>

-DE

7

DE MAIO DE

1941

Suprime três cargos, em comissão, de Assistente, padrão I, do Quad1•o
Suplementar do Ministério da Educação e Saude, extintos em virtude do disposto no decreto-lei n. 2.895, de 21 de dezembro de
194{)

·D

o PresideÍ1te d·a República, usando da atribuição que lhe confere
.art. 74, letra a, da .Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos três cargos, em comissão, extintos,
de· Assistente, padrão I, do Quadro Suplom.entar do Ministério da Educação e Saude, que se acham vagoS em. virtude da nomeação para
outro cargo de Jonio Tavares Ferreira de SaBes, da exoneração de
João Rechden e Hygio Luiz Ferreira, o primeiro da Faculdade Nacional de Medicina e os doi.:;. restantes da Faculdade Ce Medicina de
Porto Alegre.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
, Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1941, 12ü.O da
53. 0 da República.

In~·ependência

e

GETULIO VARGAS,

Gustavo C,apanema.

DECRETO N. 7 131 >

DE

7

Dl< MAIO DE

1941

Manda observar completa neutralidade na guen•a entre, a Alemanha e
o Reino da Itália, de um lado, e o Reino da Iugoslávia, do outro ,
O P'esidente d<a República:

Considerando que, .segundo- inforrnacão ·oficial recebida, existe ü
estado de guerra entre a Alemanha ·e o Reino da Itália, de um lado,
e o Reino da Iugoslávia, do outro, .decTeta:
Ficaim -em vigor, e devem ·ser rigorosainente ·observadas em todo'
o território nacional, enquanto durar -o esta:do· de guerra entre o~, re-fertdos· p-ai-ses, as Regras de Neutralidade, baixadas -com o deoreto-lei
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n. 1. 5&1, de 2 de seterdbTo de 1939, completadas pelos ~eoretos-lei"
ns. 2.36(), 2.983, 2.985, e 2.986, respectivamente de 3 de julho de·
194.0, 25 -e 27 de janeiro de 1941, e modificadas pelo decreto-lei núin·ero 2. 947, de 15 de jane~ro de 1941.
Rio âe Janeiro, em 7 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

Francisco .Campos.
A. de Souza_ Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.

João de Me_ndonça Lima.
Fernado Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.
J. P. Salgado Filho.

DECRETO N. 7.132 -

DE

7

DE MAIO. DE

19H

Faz pública a· ratificação, por parte do Governo do Paraguai, da Convenção Intemacional de Teleco.municaçõcs, firmada em Madrid, tt

9 de dezentbro de 1932
O Presi,dente da República. faz pública a ratificação, por parte
do Governo do Paraguai, da Convencão Internacional de Telecomuuicações, firmada em Madrid, a 9 dB dezembro de 1932, confornie comunicação feita ao Ministério das Relações Exteriores pela Embaixada
da Espanha ne-sta Capital, por nota de 29 de abril do corrente ano,
cuja tradução oficial· acompanha o presente tlecreto.
Rio de Janeiro, em 7 de maio de :19/d, 120.0 da Independêneia eo
53.o d• República.
GETUI.IO V ARGA~.

Oswaldo A1·anha.
'l'RADDÇÃO OFICIAL
EMBAIXADA DA 'ESPANHA

Rio de Janfr:iro, em 29 de abril de 1941.

N. 34.

Senhor Ministro,
De àcordo com o disposto no § 1.0 do art_. 6.0 da Convenç~o In.;.
ternacional de Telecomunicações, firmada em Madrid a 9 de ctezem•br& de 1932, te:r;tho.a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exn·-
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Iência que o Governo do Paraguai, por decreto ·datado de 23 de junho
de 1940, ratificou a referida Convenção.
1 Aproveito esta oportunidade, Senhor Mini·stro, para rçiterar a
vossa" Excelência os protestos da ,minha distinta consideração.

Raimundo Ferndndez Cuesta.
Excelentissimo Senhor Doutor Oswaldo Aranha,
Ministro das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.133 -

DE

7

DE MAIO DE

19/d

Cria o Consulado de cm"reira em Sydney, Austrdlia
O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere
o art. 24 do decreto-lei n. 791, de i4 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1:0 Fica criado o Consulado de carreira em' Sydney, com
jurisdição sobre todo o território da Austrália e da Nova Zeelândia.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 d8 maio de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Os1valdo Aranha.

DECRETO N. 7.134 -

DE

7

DE. MAIO DE

1941

Promulga o Convênio sobre legalização de manifestos entre o Brasil
e a Argentina, firn,ado em BuenoJ Atres a 23 de j-aneiro d'e

1940

O Presidente da República:
;

Tendo ratificado a 8 de abril de 1941 o Convênio sobre legalização àe manifestos entre o Brasil e a Argentina, firmado em Buenos
Aires, a 23 de janeiro de 1940; e
'
Havendo sido trocados os respectivos instrumentOs de ratificação na cidade do Rio de Janeiro, a 8 de abril de 1941;
Decreta que o .referido Convênio, .apenso por cópia ao presente
decreto, seja execu~ado e cumprido tão inteiramente como nele se
contem.
Rio de Janeiro, 7 da maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repdblica.
GETULIO

VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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GETULIO DORNELLES VARGAS

Presidente da República: dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificacão virem, que,
<mtre a· República dos Estados Unidos do Brasil e a República Argentina foi concluído e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários,
om Buenos Aires, a 23 de janeiro de 1940, o Convênio sobre legalizacão de manifestos, do teor segumte:
GONV10NIO SOBRE LEGALIZAÇÃO DE MANIFESTOS ENTRE
A REPúBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA ARGENTINA.

CONVENIO SOBRE LEGALIZAClóN DE MANIFIESTOS ENTRE
LA REPúBLICA DE LOS ES1'ADOS UNIDOS DEL BRASIL
Y LA REPúBLICA ARGENTINÁ.

Los Gobiernos de la República
Os Governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e da de los Estados Unidos de! Brasil
República Argentina, no propósito y de la República Argentina, con
de conceder as maiores facilida- el propósito de acordar las
des afim' de fomentar o seu in- mayores facilidades a fin de
tercâmbiO comercial, e conside- fomentar el incremento de su
rando que o atual sistema de intercambio comercial, y consipercepção daS taxas consulares derando que el actual sistema de
correspondentes à legalização de percepción ·de las tasas consulares
manifestos de carga, constitue correspondil:~ntes a Iegalización de
um obstáculo ao transporte nor- manifiestos de cargas constituye
mal de· mercadorias entre os dois una traba al transporte normal
Paises; que os motivos que obri- d.o mercadorias entre los dos
garam, na época da sua implan- países; que los motivos que
tação, a adotar o atual sistema obligaron, en . la época de su
desapareceram 'na atualidade, irnplantación a adaptar el actual
concordaram celebrar um Con- si.stema han desaparecido en la
vênio destinado a modificar tal acLualidad, han acordado celebrar
sistema de aplicação das res- un Convenio destinado a modipectivas tabelas de emolumentos ficar tal sistema de aplicación de
consulares no que diz respeito à sus respectivos a·raneelos consulegalização dos manifestos de -lares en cuanto se refiere a la
carga, e para tal fim nomearam legalización de los manifiestas de
seus Plenipotenciários, a sa~er:
cargas, y a tal efecto, _nombraron
sus Plenipoteneiarios, a saber:
O Excelentíssimo Senhor PreEl Excelentisimo Sefior Presisidente da República dos Estados dente de la República de los
Unidos do Brasil, Sua Excelência Estados Unidos del Brasil, a Su
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha, Bxcelencia el Sefior Doctor Osseu Ministro das Relações Exte- waldo Aranha, su Ministro de·
riores; e
Relaciones Exteriores; y
O Excelentíssimo Senhor PreEl Excelentisimo Sefior Presidente da República Argentina, sidente de la República ArgenSua Excelência o Sellhor Don tina, a Su Excolencia el Seí'íor
José Maria Cantilo, ·seu Secre- Don José Maria Cantil o, su
tário de Estado das Relações Secretario de Estado en el DeExteriores e Cullo.
part.amento . de Relaciones Exteriores y Culto.
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Em fé do que, os Plenipotenciários acima indicados convieram
na:s seguintes disposições:

ARTIGO PRIMEIRO

Os Governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e da
República Argentina se comprometem a modificar o atual sistema que .em suas ·respectivas
tabelas de emolumentos consulares aplicam para a percepção
das taxas correspondentes à legalização dos manifestos de
carga, de maneira que a cobrànça · de. tais emolumentos, por
intermédio de suas repartições
consulares se efetue sobre a base
do Valor das mercadorias declarado nas faturas consulares, independentemente da tonelagem
dos naYios que t:s conduzam.
A~tTI

AR'l'ÍCULO

AltTIGO

AltTIGO

AH.'l'ÍCULO II

Los Gobiernos de las dos Altas
Partes Contratantes tratarán que
las tasas que se perciban en
concepto de legalizacion de los
manifiest.os de cargas transportadas enLre puertos de ambos
países guarden una equivalencia
razonable.

III

As disposições que antecedem
não afetam a qualquer tratamento
especial quo cada uma das Altas
Partes Contratantes conceda ou
venha a· conceder aos navios de
sua matrícula.

ARTÍCULO

UI

Las disposiciones que ante.ceden no afectan a cualquier trata-:
miento especial que cada una de
las dos Altas Partes Contratantes
acuerda o venga a acordar a los
navios de su matricula.

IV

As disposições deste Acordo
serão aplicadas dentro dos três
meses imediatos à datá da sua
aprovação por ambos os Governos e vigorarão até três meses
após a data da sua denúri.cia por
qualquer das Partes Contratan-

PRIMERO

Los Gobiernos de la República
de los Estados Unidos dei Brasil
y ·de la República Argentina se
co.mprometen a modificar el
aeLual sistema que en sus respectivos araneeles consulares aplican para la percepción de las tasas
corresporidientes a la lcgalización
de los manifiestos de cargas, de
manera que el cobro de dichos
dcrechos por intcrmedio de sus
oficinas .consulares se efectille en
base al valor de las mercadorias
declarado en las facturas consulares,
independientemente dei
tonelaje del navio que las condnzca.
·

;o II

Os Governos das duas Altas
Partes Contratantes tratarão de
guardar uma justa e"quivalência
na fixação das taxas pela legalização de manifestos de cargas
transportadas entre portos de
ambos os paises.

tes.

Quienes, después de haber
canjeado sus Plenos Poderes, que
hallaron en buena y debida forma,
han convenido en las disposiciones siguientes:

AltTÍCULO

IV

Las disposiciones de este Acuerdo
serán aplicadas dentro de los tres
meses inrnediatos a .la fecha de
sua aprobación por ainbos G'oDiernos y regirán hasta tres
meses después de Ia fecha de su
denuncia por cualquiera: de las

Partes.
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Em fé do que, os Plenipoten·ciários acima indicados subscrevem o presente Convênio feito
em dois exemplares em português
e castelhano, aos quais apõem os
s'eus respectivos selos, nesta cidade de Buenos Aires, aos vinte
e três _dias do mês de janeiro do
ano de mil novecentos e quarenta.
(li. S.)

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados suscriben el presente ConVenio,' . en
dos ejemplares, en las lenguas
portUguesa y castellana,. apli-cando sus respectivos sellos, en
Buenos Aires, a los veintitres
dias del mes de enero del afio mil
novepientos cuarenta.

OSWALDO

ARANHA.

(L. S.). Jo"sÉ MARIA CANTILO.

E, havendo o Governo do Brasil aprovado o mesmo Convênio
nos termos acima transcritos, pela presente o dou por firme e valioso
para produzir os seus devidos efeitos, pronietendo que será cumpridO inviolavelmente.
'
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que ·assino e é
selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministro
·de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, nO Rio de Janeiro, aos oito
dias do mês de abril de mil novecentos e quarenta e um, 120.0 da
Independência e 53.0 da Repúb\íca.
GE'I'ULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRE1'0 N. 7.135 -

DE

7

DE MAIO DE

1941

Decliu•a de utilidade pública a Federação Taquigráfica Brcisileira
O Presidente .da República,
Atendendo ao que .reqUereu a Feder·ação Taquigráfica Brasileira•
.com sede nesta Capital, a qual satisfez as exigência·s do art. 1.0 da
lei n. 91, de 28 de agosto de 1935 ·b usando da ~tribuição que lhe
confere o art. 2.0 da citada lei, de;reta:
~rtigo único. É declara·da de utilidade pública, nos termos da
mencnonada lei, a Federação Taquigráfica Brasileira, com sede nesta
-Capital. -

Rio de Janeiro, 7 de maio {,Je 1941, 120.0 da Independência e
.5.3.o da República.
GETULIO VARGAS

Francisco Campos
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DECRETO N, 7.136 -

DE

8

111

DE MAIO DE

1941

Aprovam-se as .espe,cificações e tabelas para· a classificação e fiscali%ação da exportação de couros e peles, não beneficiados ou em
bTuto, de animais silvestres, visando. a sua padronização.·
O Presidente da Reptíiblica, usando das .atribuições que lhe.
·confere o art. 7 4 da Constituição e tendo ·em vista o que' dispõe
o art. 6. 0 do decreto-lei n. 334, de 1,5 de março de 1938, e o artigo 94 do regulamento a:provado pelo decreto n .. 5·.'730, de 29 de
maio de 1940, dooreta:
Art. 1.0 Ficàm aprovadas .a..s espeG\ficações e tabela-s para a
-classifi.cação e fiscalização -da. exportação -de couros e peles, não
beneficiados ou em brulo, de animais silvestres, visando a sua pa,droniz'ação, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agri'cultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrárlO.
Rio de Janeiro, ·8 de maio de 1941,

1~;0. 0

da

~ndependência

e

:53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando. Costa.
Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação dos couros e peles, não beneficiadas ou em bruto, de ani-·
mais silvestres, baixadas com o decreto n. 7.1.36~ de 8 de maio de1
i941, em virtude das disposições ·do decreto-lei n. 334, de iã de·
março de 1.938 e do regulaménto aprovado pelo de'creto n. 5.739, de
29 de maio de 1940.

Art. 1.0- Os couros .e peles -de animais silvestres, não benefi-·
"Üiados ou em hruto, serão cl·assificados segundo a sua .-aprese.ntação
no mercacJo, em quatro grupos, com as seguintes denominações:
I - Verdes
I! - Salgados
III - Secos salgados
IV - Secos.
Art. 2.0 Os .couros e peles àe animais silvestres, seja qual to'r
•o processo de conservação a ,que tenham sido submetidos, serão,
obrigatoriamente, classificados de acordo com a sua qualidade e dimensões.
§ 1.0 Quanto à qualidade, os ·couros e :peles ·de qualquer dos
-grupos referidos 1,10 art. 1.o, serão ordenados em quatro classes,
denominadas:
Primeira
Segunda
Terceira
Quarta ou re:r:ugo.
§ 2.0 Quanto às dimensões, observada a ta-bela de tarr:·anhos
mínimos baixada em observância às disposicões do Código de Caca.
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serão os couros ·e peles de~ animais silvestres, de cada uma das·
classes enumeradas no parágrafO anterior, classificadas em dois
tipos:
Tipo I - Correspondente aos couros e peles de animais.
adultos;
'ripa II - ,Corresporidente a,as de animais em cres-cimento, res- ·
peitado o tallli.nho mínimo estabelecido.
Art. 3.o Ficam adotadas as seguintes especificações para a.
classificação dos couros e peles de animais .silvestres:
Primeira - Manipqlação, limpeza e -conservação esmerada; auN.
sência de cortes, .furos, cicatrizes, calosidades, :picadas, manchas, bem
como de .iona.s depiladas e di3 aderênCias de restos musculares e goTdurosos.
Tolerância·- Poderão ser tolerados, fora do grupão, raros riscosou arranhaduras quando não prejudiquem a utilizacão t_otal .cto couro
oopcle.

·

·

Ségunda - Boa manipulaÇão, üonservacão e limpeza; ausência
no" grupão, de ·cica.trizes, calosidades, cortes, ,furos, picadas, manchas
e ,de zonas depiladas.
Tolerância __,_ Poderão ser tolerados, no grupão, riscos ou arranhaduras superficiais.
Terceira J\·Ianipulacão, limpesa e consgrvação satisfatórias;,
devendo ser distribuidos de maneira que permitam o aproveitamento integral de, pelo menos, metade do grupão, os .Seguintes defeitos: riscos, arranhaduras, pequenos· cortes, :furos·, picadas, cicatrizes, manchas e zona.s depiladas.
Quarta ou rejugo - Manipulação, limpeza e ,conservação precárias; presença, no grupão, ·de lesões .prodüzidas por octoparasitos
e outros defeitos que, por sua natureza e extensão, não permitam
_enquadrar o couro ou pelo no padrão de terceira classe.
Art. 4..0 Não s·erão ,classificados .pelos orgãos enumerados nas
alíneas a, b, c o .d -do art. 27 do regula.rr:,ento aprovado .pelO decreto n. 5. 739, de 29· de maio de -1940, e nem .sobre eles expedidos.
certifica-dos de fisca.lizacão da exportação:
·a) os· couros ·e peles que, i.ncluidos na taibela de tamanhOs a que
se _refere o "§ 2.0 do art. 2.0 , apresentarem dimensões inferiores aos.
:mí·nimos fixad'os.
b) os -couros e peles -de animais protegi-dos e, ·bem assim, a•queles
cujo comércio estiver definitiva ou temporariamente proibido.
Art. .5.0 Não estão -compreendidos nas disposições do artigo anterior o~ couros ~ peles de animais protegidos, quando provenientes
de criadeiros, registadps na Divisão de Caca e Pesca, do- Departa.mento Nacional- .da Produção Animal.
·
Parágrafo único. Fica, entretanto, sujeita a instruções da. Di-.
visão .cte Caça e- Pesca aprovadas pelo .Conselho :Nacional de ·Caça, a
classi.fi.cação dos .couros e peles referidos neste arti.go.
·
Art. '6. 0 A fis-cdlização da exportação de .couros e peles de animais s1lv·estres ·no -que concerne ao comércio inter-estadual, quando, -
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· institüida para determinadas esp.écies ou em .geral, sujeitará os cer··
tificados de classificação ao: vlsto das Agências ou dos Postos de
Classificação e Fiscalização, do Herviço de Ecdnomia Rural.
Art. 7.0 O- -certificado de classificação, excetuados os dos couros
e ós de peles verdes e respeitadas as disposições do ~art. 3·6- do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739/de 29 de maio de 1940,
será válido pelo ,pra.zo de 120 dias, contados da dat"' de sua emissão.
Art. 8.0 As despeSas relativ'as à 'ClassificaÇão da expOrtação dos
couros e da,s peles de animais silvestres e as previstas no regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 ·de maio de 1940, para
trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação das par~s
tnteressadas, serão cobradas de .acordo· .com a seguinte tabela~ por
quilo:
Classificacão (m·t. 80 do regulamento aprovado
pelo decreto n. 5. 739, de 29-5-1940),. inclusive emissão de certificado ........ : . . . . . . .
Il - Reclassificação (art. 311 do mesmo regulamento),
inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . .
III ~ Arbitragem (parágrafo único do art; 84 do regulamento citado)· . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .
IV -"Insp-eções. para os fins indicados nas alfneas e e d
do art. 79 do regulamento citado . .. . . . . . . .
V - Taxa de fiscalização da exportação (art. 0.0 do
decreto-lei n. 334, de 15-3-1938 e arts. 81 e
82 do regulamentO aprovado pelo decreto número 5. 73,9, citado) . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . ..
I -

$020
$010

$050

$010

$020

Art. 9.0 Os casos omissos-· serão resolvidos pela Divisão de Caca
e Pesc:a e pelo Serviço -de EClmomia Rural, respeitadas as atribuiç..ões
privaFvas de cada uma dessas· repartições.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1'941. -

DECRETO N. 7.137 -

Df!clara que,

paTa

DE

8

Fernanuio Costa.

DE

MAIO

DE

1941

a caracterização dos tipos de fibras de caroá, paco-

paco, guaxima, juta indiana e papoula de São Francisco, não

serd. observado o seu comprimento.

O Presidente da ~epública, usando das_ atribuições que lhe con""7
fere o art. 74. da Constituição e tendo em vista o Que dispõe- o art. 6.o
do decretoClei n. 334, de 15 de marco de 1938, e o art. 94 do regula~
mento aprovado pelo decreto, n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
. Ar~. 1.0. ~a classificação das fibras da caroá, paéo-paco, gua:XJma, JUta llldiana e papoula de São Francisco, não serão considerados, ~orno cara'cterísticos de tipos, os limites de comprimenLo estabelecidos nos _§§ :1.0, 2.0 , 3.0, 4.0 e 5.0 do art. 2.0 das especificações
Co!. diL Leis - Voi. IV
8
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aprovadas pelos decretos ns. 6.630; de 20 de dezembro de {940, e
6.824, 6.825, 6.826 e 6.827, de 7 de fevereiro de •1941.
Parágrafo ·únicO. O comprimento ·ctas fibras deverá, entretanto,
ser ffiencionado llOS: respectivos certificados de classificaçãO.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúbli!'a.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.138- DE8 DE MAIO DE 1941

P1'0?'roga por mais doze ( 12) meses o prazo constante do art. 2.o n. I,
do/decreto de concessão n. 3 .849, de 23 de março de 1939.

Não foi publicado .ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.139 -

DE

8 DE MAIO DE 1941
'

Aprova
as alterações introduzidas nos estatutos da sociedade anônima
1
'Assicurazioni Gener:,ali" pelas assembléias gerais de aciOnistas
realizadas a 1 de maio de 1937, 20 de dezembro de 1938 e 26
de maio de 1939.
O Presidente da República atendendo ao que requereu a sociedade anônima "Assicurazioni Generali", com sede· em Trieste, Itália,
autorizada, pelo decreto número 16.783, de 13 de janeiro de 1925,
a funcionar no Brasil, em operaçõeE de seguros"e resseguros terrestres
e marítimos e seguros de vida e de acidentes pessoais, resolve apro-:
var as alterações introduzidas nos estatutos da referida sociedade
pelas assembléias gerais dos ll'espectivos acionistas realiz·adas a 1 de
maio de 1937, 20 de dezembro de 1938 e 26 de maio de 1939, continuando a mesma sociedade integralmente sujeita às leis e regulamentOs· vigentes, ou- que vi'erem a vigorar,· sobre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1941, 120. 0 da Independ~ncia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Waldemar Falcão.

Á ToS DO ·:poDER ·EXECUTivo .

DECRETO N. 7.140 --"-

DE

8

DE MAIO DE

115
1941

Outm•ga à Empresa de Luz e Força de Sta. Cruz com sede eni Jtaberá,
Estado de s~ Paulo, conçessão para o aproveitamento ·de energia
lijdráulica até .146,5 kw, na cachoeira Salto do Rio .Verde, no lUo
V.erde; distrito e município de ltaberá, comarca de .ftapeva,, Es-tado de. São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diárió Oficial por- falta de pagamento.

DECRETO N. 7.141 -

DE

8

DE MAIO DE

19H

OutoJ•ga à S.A. Central Elétrica Rio Claro, com sede na cidade de

Rio Clm·o, no Estado .de São Paulo, concessão para o aProVeitamento da energia hidráulica da corredeira do Rio "JaCaré
Pepira", rio de águas públicas, do dominio do mesmo Estado.
situada no distrito de São Pedro, município e comarca de· Brotas.

O Presidente da República, usando d"'a atribuição que lhe coll.fere
o att. 74, letra a, da Constituição e nos termos dos artigos 150 do
Código de Aguas (decreto n. 24.643, de 1{) de novembro de 1934), e
5.0 do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:

Art. _.f. o" É. outorgada, respeitadOs os direitos de terceiros anteriormente adqujridos,. à S. A. Central Elétrica Rio Claro, Concessão para aproveitamento de enhgia hidráulica da corredeira do
Rio Jacafé-Pepira, rio de águas públicas, do domínio do Estado de
Gão -Paulo, situada no·- distrito de São Pedro, município e comarca
de Brotas, correspondente à descarga de dois mil (2.000) litros por
segundo e à altura de quetla de cento e vinte (120) metros, produzindo a potência de dois mil trezentos e cinquenta e dois (2.352)
kilowatts.
·
·
Parági'.afo único. O aproveitamento destina-se à prbdução, transformação e transmissão de energia hidro-elétrica à zona de ·forlltlCimento da concessionária.
Art. 2.0 A título de exigêncjas ·preliminares das ·contidás 'no
art. 158 do Código de Aguas, e que, por isso mesmo, deverão -ser
cumpridas integralmente s·ob pena de ficar de nenhum efeito o presente decreto, a conce~siünária obrigá-se a:
I :_ Apresentar dentro do prazo de um ( 1) ano contado da
data d.o registo deste decreto na Divisão de Aguas, em três~ (3) vias:
a) estudo hidrológi"cÓ suffiário da região"; descargas m.áximas ·e
mínima-s observadas do r'io Jacaré-Pepii'a;
b) planta em escala razoavel do trecho do riO" a aproVeitar,
hidicando os terrenos, inclusive os inundados pelo "remous" da barragem, que deverão ser wupados em funções· do aproveitamento,
e estudo da acumulação;
.
.
c)· método de cálculo da barragem; projeto, épura e justificação
do tipo adotado: dados geológicos relativos ao terreno em -que· deverá ser construida a barragem. Cálculo e dimensionamento , dos
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vertedouros, comportas,_ adufas e tomada dágua. Disposições que assegurem a conservação e livre circulação dos peixes. Secções longitudinais e transversaiS. Orçamento;
.
.
d) edifício da usina; cálculo,. projeto e· orçamento; turbina, justificação do tipo adotado, seu rendimento em diferentes cargas em
múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; indicação da velocidade
característica de embalagem ou de disparo; sentido de rotação; in..:
dicação da velocidade com 25, 50 e 100% de variação da carga.; regulador e aparelhos de medição, desenhos da turbina; tempo de
fechamento; canal de fuga, etc. Orçamentos respectivos;
e) geradõr; justificação do· tipo adotado, potência, tensão·, fato:P
de potência com que foi calculado, rendimento em diferentes cargas
em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plella carga, respectivamente com
COS 0· = 0.7, COS 0 = 0.8 e COS 0 = 1.0; frequência de cinquenta (50) ciclos por segundo,. regulador de tensão e sua variação;
regulador; excitatriz, seu tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento; queda de tensão de curto circúito do gerador; detalhes e
característicos na escala fornecida pelos fabricantes; orçamento respectivo;· GD2 do grupo motor gerador; esquema das ligações; ·
f) transformadofes elevadores; as mesmas exigências feitas á.Õs_
geradores;
{J) indicação dos aparelhos montav.eis fora dos painéis de alta
tensão de transmissão, antes e depois das' barras gerais; isoladores,
chaves, interruptores, transformadores de corrente e de tensão;
~abos, barras, seguranças, se,us dispositivos entre si e as paredes;
h) indicação da linha de saida de alta tensão e de transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações de terra; indicação de isoladores, cabos, interruptores d8 proteção contra supertensões; cálculo
mecânico e elétrico das linhas de transmissão, perda na partida. e
na chegada; comprimento das linhas, dist.ància entre' os condutores
e fator de potência; os projetos das linhas de transmissão deverão
ser acompanhados de mapa da região em e~cala razoavel e com detalhes; projetos e cálc.ulos das redes de distribuição; estudo de subestação e transformaç.ão.;-.r·orçamento por partes;,
i) . memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de todas as partes do. projeto, bem como das ctesapropri_acões
a fazer.
II - Obedecer em todos os projetos, salvo no que o contrato
expressamente determinar, as prescrições das normas seguip.tes ·que
estiverem em vigor;
a) Verband 'Deutscher Elecktrotechniker (V. D. E.)
b) ''erband Deutscher Enginidure (V .D.É.)
c)

American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.)

d) American Society of Mechanical Engineers (A.S.M.E.)
e) British Engineering Standards Association (B.E.S.A.)
f) International Electrotecnical Commission (I ,E. C.)

Parágrafo· único. Não serão a:Ceitos carté.is ou normas infel'io..;.

-res aos acima estipulados, sejam ou nãO deles derivados.

UI - Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de :15 de
janeiro de ! 935.
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IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo. de doís ,
(2) Jl)eses, contados. da data da .Publicação da respectiva aprovação
da !llinuta pelo Mm1stro da AgriCultura.
V - Apresentar o contrato d6' concessão à Divisão de Águas, para
os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro
de 1935, sessenta (60) dias dep'ois de registado o mesmo no Tribunal de Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar .desta concessão será
preparada pela Divis.ão d~ Aguas, do Departamento Naçional dU
Produção Mineral, e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
·Art. 4. 0 A preseúte concessão vigorará pelo prazo de trinta
(30) anos, contados da_ data de régisto do respectivo contrato na
D.ivisão de Aguas.
Art .. 5.0 O cãpital a remunerar será o efetivamente invertido
nas .instalações da co:ncessionária, em função da sua· indústria, concorrendo de forma permanente, para a produção, transmissão e transformação d~ energia elétrica.
Art. 6.0 Aa tabelas de 'preço de energia serão fixadas pela Divisão de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de
acordo com o disposto no art. 180 do Código de Aguas, sendo que
a justa remuneração do capital será fixada no contrato disciplinar
· da presente
concessão.
·
·
.
.
Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
.'~Fun.do de estabilização", será realizada por quotas especiais, que incidirão Sobre as ·tarifaS, sob forma de porcentagem. Estas quotas
Serão determinadas tendo-se em vista a duração média do material,
à cuja renovação o dito fundo terá .que atender, podendo ser modificada, trienalmente, na época da I;'evisão das tarifas.

.

Art. -7.° Findo o prazo da cor:wessão, -esta reverterá ao Governo
do· Estado de São P3tulo, bem como toda a propriedade da concessionária que, no momento existir em função exclusiva e permanente da
p;rodução, transmissão e transformação de energia elétrica, referente
'áO aproveitamento concedido, mediante indenização do custo ,histórico deduzido da depreciação e da amortização existente,',' de conformidade com o estipulado no art. 165 do Código de Aguas .
. '.Art. 8.0 Se o Governo do Estado de São Paulo não fizer uso do
dir_eitO que lhe concede O artigo precedente, a concessionária poderá
requerer aõ Governo Federal, na forma que for estipulada no contrato da presente concessão, renovação da mesma.
Art. 9.0 A conce-ssionária gozará, desde a data elo l'egisto de
que trata o art. 4.0 do presente decreto, enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes dos artigos 151 e 161 do Código de
Aguas ..
, A~t. 10. Revogam-se as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, 8 de maio de 1941, 120.0 , da Independênciá e
59. 0 da. República."
GETUI~IO VAP.GAS.

Fernando Costa.·
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DECRETO N. 7.142 -

DE

8

DE MAIO DE

1941

Ratifica e reti{'ica o dec1•eto n. 1.947, de -28 de setembro de 1939, ·que
autoriza Vicente P1·ancisco da Cruz a pesquisar c1·istal de rocha
no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confere
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deçreta:
Art. 1,0 Fica ratificado e retificado o art; 1.0 do decreto n. t.947•
de 28 de setembro de 1939, do Governo do Estadó de Minas Gerais,
que autoriza o cidadão brasileiro Vicente Francisco da Cruz a pesquisar jazida de cristal de rocha, por· ter saido ··com incorreções e cuja
redação passa a ser a seguinte: - Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vicente Francisco da Silva a pesquisar cristal de rocha
em terras das faze~das "Cocal", "Galheiro" e "Valo Fundo", situadas~
entre a serra denominada Quilombo e o ribeirão da Vargem do Melado, no distrito de Gouveia, município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais, nuwa área de cinquenta (50) hectares delimitada por
uma poligonal fechada de cinco (5) lados que tem um vértice na
confluência dos ribeirões Oliveira e Vargem do Melado e cujos lado8,
a~ partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos
e .rumos
magnéticos: quatrocentos. e quarenta ( 440) metros, treze graus
trinta minutos sudeste (13°30'SE); setecentos e seis (706) meLros,
setenta e quatro graus trinta minutos sudeste (74°30'SE); setecentos
e vinte e ()ito (728) metros, trinta graus trinta minutos· nordeste
(30°30'NE)·; quatrocentos e dezo,ito ( 418) metros, oeste (W.); setecentos··e trinta e sete (737) metros, oiterita e o.ito graus trinta minu.tos sudoeste (88°30'SW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 ·do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O título da autorização de pesquisa a que se refere o
decreto n. 1.947, de 28 de setembro de 1939, terá como seu necessário complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A presente modificação de decreto não fica &ujei.tá a
pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. ··4.0
Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1941, J20.0 da Independência e
53.0 da República.

Q

GETiJLIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7.143 -

DE

9

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão b1'asileiro Tales da Rocha Viana a comprar· pedra.!
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n. 466,
de 4 de junho de ! 938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Tales da Rocha
Viana, re;sidente na capital do Estado de Minas Gerais, a comnrar: ·

(t.TOS DO PODER EXE;CUTIVO

pedras preciosas nos termo,s do decretO-lei n. 466, de 4 de junho -de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 12(}.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VA!<GAS.

A. d~ So,.za Costa.

DECRETO N. 7.144 -

DE 9 DE MAIO ,DE 1941

Autoriza O' cidaddo ·brasildro Felipe Silva a comprar· pedras P1'eciosas

O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Attigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Felipe Silva,
domiciliado_ em Marabá, Estado do Pará, a comprar pedras preciosas n·os termos do decreto-lei n. 4·66, de 4 de junho de 1938, constitUindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941,, 120.0 da Independência e

5.3.0 da República.

GETULIO 'VARGAS.

A. de So,.za Costa.

DECRETO N •. 7.145-

DE

9

DE

MAIO

DE,1941

Autoriza o cidadão brqsileiro Pedro Ant6nio Honorato -a comp1•ar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
-o art. 74, letra a da Constitui-ção, e tendo em rvista -o decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único - Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro An-.
tônio Honorato, residente em Ooromandel; Estado· de Minas Gerais, a
.comprar pedras pree.iosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de 1938, cbnstituindo título desta autorização uma via autêntica
do · presente decreto.
!tio de Janeiro, 9 .de maio de 1941, 120.0 .da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de So,.za Costa.

t20
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DECRETO N. 7.146-

DE

9

DE MAIO DE

1941

Concede à "Águas Minerais Santa Cruz Limitada'' autorização para
funcionar como empresa de mineração
O Presidente da República, usando· da atribuição que lbe confere.
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. t.985,
de 29 .de janeiro de 1940 (Cótligo de Mina.g), decreta:
ArÍ. 1.o É concedida à ""Aguas Minerais Santa Cruz Limitada",
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, Com sede nesta
Capital, autorização para funciona·r como empresa de minera~.ão de
acordo com o· que dispõe o art. 6.0, § 1.0 do- decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
Ol,l que vierem a vigora•r sobre o-objeto da referida autorização.
. Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa

DECRETO

No

7.147 -

1941

DE 9 DE MAIO DE

Concede à "Empresa, Charrúa Limitada" autorização para funcionar como empresa de mineração
O Preeidente da República, usando <la atribuição que lhe confere

o art. 74 letra a da Constituição e nos termos du decreto-lei n. 1.985
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

A..rt. 1.0 É concedida à "Empresa Charrúa Limitadan, sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, com sede na' cidade de Porte
Alegre, no Estado do Rio Grande d'O Sul, -autorização para, funcionar
como empresa de mineração de acordo com o decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de· Minas), ficando a mesma sociedade -obrigada a cumprir integ'ralmente as leiS e regulamentos em
vigor, 'OU que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autoriz·ação.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

'

.

Rio de Janeiro, 9 de. maio de 1941, 120." ·da Independência e
53.o da República.
GETULio

VARGAS.

Femando Costa.
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DECRETO N. 7.148 -

DE

9

DE

MAIO

DE

1941

Autol'i<a o cidadão ·brasileiro Ercole , Amendola a pesquisar

(el-

dspatd e mica no municípiO 'de_ São Gonçalo; Estado _do R;io de

Janeiro
O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,-letra' a,. da Constitui-ção e nos termos do decreto-le-i
n. !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ercole Amendola
a :PeSquisar feldspato € mica numà área de vinte e cinco hectares
(25 Ha.), no lugar denominado '~Morro do Castro", no municipio
de São- Gonçalo Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por
um ret-ângulo, iendo- um vértice situado a cento e sessenta e um
metros (161 m.), rumo 'trinta e dois graus, trinta minutos nordeste
(32o3.Q'NE) da inteusecção dos caminhos "Zumbí" e "João Bezerra",
·e cujos lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e orientações: seisc.entos metros (6'00 m.), cinquenta e sete graus e trinta
minutos sudéste (57°30'SE); -quatrocentos e dezesseis metros
(416 m.), trinta e dois graus, trinta minutos sudoeste (32°30'SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas ·e seus números I, 11, 1~1, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
prOduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
ctos tr.abalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada ,eaduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números· I e 11 do citado ar:t. 24. e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e- subsolo para os fins da pesquisa, ná. forma dos artigos 39 e
4{) do citarto Código.
Art. 5.0 O concessionário da· autorização Será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código na forma deste artigo.
• Art. 6. 0 ci titulo da autorização de Nsquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos e
cinquenta mil réis (250$0) ·e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
- Art. 7.0 Revogam-se as disposiçõe"s em- cqntrári-o.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120.0 da. Independência e;
: 53,0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.149 -

DE

9

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Pacifico Homem Junio1• a pesquisar manganês nos municípios de Diamantina e Buen6polís,

do Estado

fb.-~

Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Panifioo
Homem Junior a pesquisar manganês numa área de cento e seis
hectares e cinquenta ares (106,50 Ha) situada nos lugares denominados Baía, Jacaré e POções, municípios de Diamantina e Buenóp,olís
da Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contdrno poUgonsJ fechado cujo vértice inicial está localizado Qa _confluência
do rio "Pardo Grande" com o córrego "Bandeira" e os lados teem os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: ti·ezentos e sessenta e seis metros (366 m.), quarenta e nove graus noroeste
( 49° NW); trezentos e sessenta metros (360 m.), dezesseis graus noroeste (160 N W); quinhentos e setenta metros (570 m.); setenta e um
graus e trinta minutos· nordeste (71° 30' N E); noventa e seis me ..
tros (96 m.), oito graus sudeste (8° S E) ; quinhentos e dez metros (5!0 m.), setenta e cinco graus nordeste (75° NE); quatrocentos e noventa e dois metros ( 492 in.), vinte ·e dois graus sudeste
(22° S. E) ; duzentos e quarenta metros (240 m.), setenta e quatro
graus sudoeste (74° S W); setecentos e cinquenta metros (750 m.),
dezesseis graus sude·ste (16° · 8 E); seteceútos e cinquenta metros
(750 m.), oitenta e seis graus sudoeste (86° S W) e. quinhentos e
quatro metros (504 m.), doze graus sudoeste (12° S W) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, li, III, IV, IX e outras do cita<io Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério t;f custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaÇão será declarada cad!J.Ca ou nula,_ na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se acorreren:l os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e do
art. 25 do mesmo Código.
Art .. 4.0 ·As propriedades vizinhas estão sujeitas à$ servidões
do .solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art .. 5.0 O concessionário da autorização será Jisr.alizacto pe.lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
djscriminados n 0 art. 71 do mesmo Código; na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto e

.
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setenta mil réis (1 :070$()) e serã transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento 9-a Produção Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
Art. 7.o Rev<?gam-se as disp_osições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120° da Independi\I}cia e
ó3o da República.
'GETULIO

VARGAS.

Fe'fflando Costa.

DECRETO N. 7.150-

DE

9

DE MAIO DE

1941

Autm·iz~

a empresa de mineração "Castro Lopes & Tebyriçá" a pesqwsar manganês e associados no .rnunicípio de Caeté do Estado
de Minas Ge1·ais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ~onfere
o art. 74, letra. a, da Constituição,' e nos termos do decreto-l(~Í nú-,
mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minàs), decreta:

Art. 1.0 Fica autoriz-ada a empresa de :mineração "Castro Lopes &
Tebyriçá" a pesquisar manganês e associados em duas áreas distmtas,
pertazendo o total de vinte hectares (20 Ha.), situadas no lugar denominado "Sítio Córrego da Lage", distrito de Taquarassú, município
de Caeté do Estado de Minas Gerais, áreas essas assim definidas: a
primeira, com dez hectares (10 Ha. ), é um retângulo que tem um
vértice situado a mil e trezentos metros -(i. 300· m.), rumo oitenta
sete g1·aus trinta minutos sudoeste (87°30'SW) do ângulo oeste
(W.) da igreja de Taquarassú e os lados adjacentes teem os seguintes
·comprimentos· e orientações magnéticas: quinhentbs metros (500 m.),
cinquenta e dois graus sudoeste (52°SW) e duzentos metros (200 ;n.),
trinta e oito graus noroeste (38°NW), respectivamente. A segunda
ár~a, com dez hectares (10 Ha.), é um retângulo que tem um vértice
situado a mil duzentos e quarenta metros (1 ,24() m.), rumo setenta
·e oito graus S\ldoeste (78°SW) do ângulo audoeste (SW) do cemitério
de Taquarassú e DS lados adjacentes teem os se-guintes comprimentos
e. orientações magnéticas: quinhentos metros (500 m.), ,cinquenta e
doís graus sudoeste (52°SW) e duzentos metros (200 m.) 1 trinta e
oito graus noroeste (380NW), respectivamente. Esta autorizaÇão é
outorgada mediante as condicões do.art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, lii, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente. mencionadas neste decreto.
... Art. 2.o A concessiOnária da autorizacão. poderá· utilizar-se do
produto da pesqui9a para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma.
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos· números I e li do citado· art. 2"4 e no art. 25
do mesmo Código.
.
·
.' Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão· sujeitas às servidões de
•olo e sub-solo para ós fins da pesquisa, na forma <los artigos Sll e .40
do citado Código.

e
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.
Art. 5.0 -A concessionária Qa autorização será fiscalizada velo
Departamento Naciorial da Produção Mineral e· giJr.ará dos f:1vores
discriminados· no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.·
Art.: 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto,· pagará de selo a quantia de duzentos mil réis
(20ü$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 7.0 Revogam-se as disposioões em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 19<1, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7.151 -

n'E

9

DE MAIO DE

1941

Autô1~iza

a empresa de mineração "Castro Lopes & Tebyriçá" a pesquisar manganês e assoc.iados no municipio de Caeté do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lbe confere o art. 74, letra ·a, da Constituição e nos termos do ·decretolei n. 1.985, de 29. de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a empresa de mineração "Castro Lopes
pesquisar .manganês e associados numa área ele
dez hectares (10 Ha.) situada no lugar denominado "Casas Velhas",
distrito de Taquarassú, muni-cípio de Caeté do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo qüe tem um vértice colocado a setecentas e cinquerita metros (750m. ), rumo três graus
trinta minutos sudoeste (3°30SW) da casa· de moradia de Pedro Pacifico Pinto e os lados adjacentes teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas·: quinhentos metros (500rri.), vinte graus
sudeste (20°SE) e duzentos metros (200m. ) , setenta graus sudoeste
(70°SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante.
as condições do art. {6 do Código de Minas e seus números. :t, li, III,
IV, VII, IX e outras· do citado Código não expr~ssamente ínenc.ionadas
neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
p"r_oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trab.alhos.
Art. 3.0 Est~ autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números. I e li do citado art-. 24
e no art. 25 do mesmo Códige>.
. ..\rt.. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo· para os fins da pe.squtsa, na forma dos artigos 39 e
W do citado Código.
Art'~ 5.0 A. concessionária da autorização ~erá fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Min~ral ~ gozará dos favores
discriminados· no art. 71 do mesmo Código, na. forma deste· artif;:to~

& .Tebyriç.á" a
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Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será um&
via. autêntica deste _decreto, pagará de selo a quantia de· cem mil
réis (!00$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo.
mento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura;
Art.. 7.O Revogam-se as disposições em contrário ..

e

Rio de Janeiro,. 9 de maio de 1941, 120.0 da Independência
da República.
·
·

53.~

GETULIO V ARGAB.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. !52-

DE

9

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão bras<ileiro José Abaeté Esqúerdo Curty a pesquisa~
G.1'gíla no municipio de, Nova Jguassú do Estd.do do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lbe confere
o art. 74, letra a, da Co~slltuição, e· nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro· de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o ,cidadão brasileiro José Abaeté Esquerdo Curty a pesquisar argila em terrae de propriedade de Manoel
Maria de Oliveira, denominadas "Barro Branco", numa área de cento
e vinte bectares (120 Ha.), situada no oitavo (8.0) distrito do l!lUllicípio e comarca de Nova lguassú, área essa delimitada por um tra. pézio. retângulo de que um dos vértices coinCide com o quilômetro
cinquenta e um (Km. 51) . da estrada de rodagem Rio-Petrópolis &
cujos lados te em os seguintP.s comprimentos e orientações: setecentos
metroS (700 m.), ·-rumo sessenta e cinco graus sudeste (65° SE);
mil e setecentos metros (1.700 m.), rumo norte-sul (N-S); seiscentos e cinquenta metros (650 m.), rumo. leste-oeste (E-W) e
dois inil metros (2.000 m.), rumo sul-norte (S-N), respectivamente.
Está autorização é outorg~da mediante as condições do art. 16 do
Código de Mimus e seus números I, 11, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pe-squisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
!los trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada_ Cllduca ou nula,
forma do § f. O do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem- os motivos previstos nos números I e 11 ·do citado art .. 24
e no art. 25 do inesmo· Código.
Art. 4.o AS propriedades vizi~has Bstão sujeitas às servidõeS
.de· solo e sub-solo. para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e .\0 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da aUtorização será fiscalizado pelo
Departamento 1\lacional da Produção Mineral .e gozará dos fav?re~
discriminados no art. 7.1 do mesmo Código, na forma deste artigo.

na
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Art. 6.0 O título dà autorização de pesquisa, que será llma via
autêntica deste decreto, pagará de' selo a quantia de um conto e· du"
ze'iltos mil réis (1 :200$0) e será transcrito no livro próprio da DIvisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultl,lra.
Art. 7·0

Revogam-se as disPosições em contrárió.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120° da Independência e
530 da República.
GETULio

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.153

-DE

9

DE MAIO DE

1941

A·utoriza o cidadão brasileiro José Abaeté Esquerdo Curty a pe·squisar
caolirn e associados no município de Maricá dO; Estada diJ RtO'
de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
'D art. 74, letra a, da Constituição e nos termos_ do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Abaeté EsqU<ir"

do· Curty a pesquisar caolim e associados numa área de duz-entos

hec_~a-··

res (200 H a.) situada no lugar denominado "Fazenda de Maric&n, mu..
Iiicípio· de- Maricá do Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada
por um retângulo ·que tem um vértice colocado a dois mil quinhentos
e vint~ metros (2 . 520m.), rumo seis graus trinta minutos sudeste
(6030'SE) do quilômetro vinte ·e cinco (Km.25) da estrada Fo.nsecaMaricá e os lados teem os seguintes comprimentos e orientaç'ões magnéticas: dois mil metros (2.000m.), norte-sul (N-S) e mil metros
(1. OI}Om.), leste-oeste (E-W), respectivamente. Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de' Minas e
seus números I, I!, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da auto:dzação poderá· utihzar-se do
produto da pesquisa para fins- de estudo sobre o minério e custeio
dos tmbalhos.
Art. 3.0 Esta autorizacão' será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. _24 .e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os motiVos previstos no·s números I e Il do citado art. 24 e no
ar!. 25 do mesmo Código.
'
Art. 4.0 As p~opriedades vizinhas estão Suje-itas às servidões- de
sOlo e· sub-solo para os fins .da pe'squi.sa, na forma do~- a·rtigos 30 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DePartamento Nae'ional ·da ProduçãO Mineral e gozará dos favores diScriminados no art. '7t do mesmo Código, na. forma deste artiO:o.
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Art. ·6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aU::-têritica deste decreto, pagará de selo .a quantia de dois contos de réis
(2:000$()) e será transcrito. no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção. Mineral do Ministério da Agricultura. .

Art. 7.0 R-evogam-se as disposições eni contrário.

·Rio de Janeiro, 9 de maio de i94i, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.154

-DE·

9

DE MAIO DE

1941

AutOTiza o cidadão brasileiro Reinhold Wendel a pesquisar mármore
no município de Jporanga do Estado de S. Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf-ere- o- art. 74, letrá. a, da Constituição e nos .termos do de-creto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 {Código 'de Minas); decreta:
Art. f.O Fica autorizado o .. cidadilo brasileiro Reinhold Wendel a
pesquisar mármore numa área de dezesseis hectares (16 Ha.) localizada :na propriedade "Chapéu",. município de lporanga, Estado de
São Paulo, área essa delimitada por um ~quadrado de quatrocento~
metros ( 400m.) de lado, tendo um vértice· situado a duzentos e
sessenta metros (260m.) rumo trinta e dois graus sudoéste (32°SW)
da confluência do córrego Pedra do Chapéu com o ribeirão Bràço
Pescaria e eujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes rumos: sul ·cs.) e oeste (W.), respectivamente. Esta autorização é
outorgada mediante as condições. do art. 16 co Código de Minas e
seus números I, n, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código· não expressamente mencionadas nest~ decreto.
'Art. 2.0 O concessionário da .autoriz9.ção poderá .utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
·
,,.: Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo par~ os fins da pe.squisa, na forma dos artigos 30 e
40 do citado Cócigo.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Naci.onal da Produção Mineral e. gozará Cos favores
discriminados no art. 71 do mesmo, Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cento e sessenta
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mil réis (160$000) e será transcrito no livro próprio da Divi.são de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de. 1941, 120.0 da. Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando· Cost.a.

DECRETO N. 7.155 -

DE

9

DE MAIO DE

1941

Auto1'i.za o cidadão brasilet:ro Henrique Jor(Je Guedes a pesquisat· cai'-

vão no municipio de Tibagí, do Estado do Paraná

. o Presidente· da República, nsando da atribuição que lhe confere
o art. 74', letra: a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1 .985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica .autorizado o cidadão brasileiro Henrique Jorge Guedes a pesqu_isar carvão numa área de novecentos e sessenta e seis hectares (966 Ha.) situada no lugar denominado "Fazenda Imbaú" ou ."Rio
do Peixe", município de Tibagf, do Estado do Paraná, área 'e-ssa delimitada por um retângul8 que tem um vértice colocado a mil novecentos e vinte metros (1. 920m.), rumo oitenta e sete graus noroeste
(870NW) da confluência do rio das Pedras com o córreg<o da Anta e
os lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e orientacões:
quatro mil e duzentos metros (4.200m.), norte-sul (N-S) e dois. mil e
trezentos metros (2 ::>00m.), teste-oeste (E-W}, respectivamente. Esta
autorização é outorgada mediante aS condições do artigo 16 do Código de Minas e seus números I, 11, III, IV, VII. IX e outras do· citado
Código não expressament-e mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.o O concessionário da autorizaçãa, poderá utilizar-se do
pr_oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
~rt. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.o do art. 24 e do art._ 26 do Código d~ Minas, se ocorrerem
os motivos pr-evistos nos números I e 11 do citado art. 24 e no ar-t. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades yjzinhas estão sujeitas às servidões de
~alo e sub-·solo para os fins ·da pesqui.sa,"na forma dos· artigos 30 e 40
do citado Código.
·
,
.
.·
.
Art. 5.0 O concessionáriG da autorizaçãO será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forril.3 deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de- selo a quantia de quatro contos oitocentos e trinta mil réis ( 4 :830$0) e será transcrito no livro rróprio
da Di visão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições eni _contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941 1 120.0 da IndP.pendência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa
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DECRETO N. 7. t 56 -

DE

9 m:

129

:MAIO DE

194'1

Autoriza o cidad{lo b1·asileiro FeJ•nando Caldas a pesqn.isa1' talco, no
município de Ca'randaí do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· conferD o art. 74, letra a, da Constituição c nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29- de janeiro de 1"'940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autm·izado o cidadfw brasileiro Fernando Caldas
a pesquiSar talc-o numa área de cento e oitenta. e quatro (184) hecta-

res no município ele Carandai, do Estado de Minas Gerais. área essa
delimitada por um octógono que tem um vértice a mil irezentos- e
vinte (1. 320) metros, rumo sessenta e seis gratls e· trinta minutos
(magnéticos) nor'deste (66°30'NE) do ângulo sudeste da estação
de Carandaí da Estrada de Ferre Central do Brasil e os li-'tdns teem
os seguintes comprimentos ·e orientações magnéticas: quatrocentos
e dez (410) metros, setenta e seis graus nordéste- (760NE); quatrocentos e sessenta (460) meti·os, dezessete graus sudeste (17°SE); mil
oitocentos e quarenta (1.840) metros, Setenta e cinco graus nord~ste
(75°NE); seiscentos c dez ("610) metros, vinte e três graus noroeste
(230N\V); oitocentos o sete-nta {870) metros, setenta e sete graus
nordeste (77°NE) ; novecentos (900) metros, vinte e nove graus su.:.
deste (29°SE); três mil duzentos e setenta (3, 270) metros, setenta
e três graus sudoeste (73°S\V); oitocentos- e sessenta -(860) ;netros,
quinze graus noroeste (15°NW) . Esta autorização é outorgada mediante -as condições do art. 16 do Código de Minas e seus núrneros
I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não cxpn~ssamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizacão podel·á utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o m,inério c custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem. os motivos previstós· nos números I e II do citado art. 24 e no
artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vb:inhas estão su,ieitas üs servidõe.s de
solo e sub-solo para es fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e_ 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fisealb:ado pelo
DP.partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artig-o.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto; pagará de selo a quantia de um conto oitocentos e quarenta mil réis ( 1 :840$0) e será transcrito no ·livro próprio da Divisão de Fomento da PmduÇão Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
\

Rio de .Taneiro, g de maio de 1941, 120.0 da
53.0 da República,
GETULIO

Indep~ndência

e

VARGAS,

Fernando Costa.

Co!, de Leis -
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DECRETO N ..· 7 .157 -

DF.

9

DE MAIO DE

1941

Autm·i.za o cidadão brasileiro Aldir de Olivei?·a a pesquisar mica e
associados 1w m1inicípío de Conselhe,iro Pena do Estado de Minas
Ge1·ais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coli.·fere o art. 74, letra a, da Constituição e. nos termos .do decrelo-lei
n. 1:985, de 29- de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ci-d"adã.o ht>asneiro Aldir de OliveiT·a
a Desquisar mica e associados em terrenos de ,sua propriedadó numa
área de cinquenta hectares (50 Ha) sitüada na fazenda da Vazante
dol Pedra, no lugar. denominado "Córrego e Biacho do Ma1;imboncto".
distritO e município de Conselheiro Pena. Estado de Minas Gerais.
área essa delimitada por >Jm retângulo que tem um vértice· a mü
seiscentos e setenta e cinc.ü (1.675) metros :r.•umo (magnético} vinte
\
e oito graus 'sudeste (28 ° SE) de um marco de cimento em frente
da Igreja .:na praç:a em Conselheiro Pima -~ tem os lados_ adjacentes
com. os seguintes comprimtmtos e erientações magnéticas: oitocen-·
tos "(800.) m~tros, trinta graus sudesie (30 ° SE) e seiscentos e vinte
e cinco (625) TI)ctrc:s, sessenta graus sudoeste (60° S\V). Esta autorização é outorgada media~1te as condicões- do art. 16 do Código lje
Minas e ·seus números I, H, III, IV, VII, IX ~ outras do citado Código ~ão cxr."ressamentc mencionadas neste decreto.

Art. 2.0 O concessioná::-io da auto'rização po_derá utilizar-se dl1
produto da pesqúisá para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorh:ação será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 do art. 24 ~ do art. 26 do COd'_go de l'vlinas se ocorrerem os motivos previ-stos nos números I e I.!: do citado art. 24- d
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As prop-riedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo c subsolo para, os fins da pesquisa, na forma dos arUgos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autoriÚtção será fiscalizado pelo
DeparLamcnto ::\'acionai da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 11 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizaçãO de pesqui,sa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de ~elo a quantia de quinhentos mil
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DECRETO h.

-~. 100 -

JJ_fo;

:;:r J)~ J.\'lAIU- DE

194 -~

,H~tm··iza

o eidadao- b1·asileiro Raphael A1•a a pesquisar óxidos de t-itânio e {e't'1'0 no mnnicipio de Vila Bela, do Estado de São Paul~

O Presidente da República, usandO d~ Utribuiç.ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos dn decreto-lei n. L985,
de 29 de janeiro de 191;0 (Código de 'Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica aUtorizado o cidadão brasileiro Raphael Ara a pes-·
{}uis"ar óxidos de _titânio e ferro numa área de éinqoe11!.u e um hectares (51 Ha.} situada no lugar denominado "Praia· das Enchovas", na
!lha de São Sebastião, município de Vila Bela do Estado de São Pa 11lo,
ár,~u ·essa delimitnda por um retângulo que tem um vértiee eolocado a
quatrocentos e cinquenta e seis metros (.i56 mts.), rumo seis oraus
sudeste (6°SE) da confluência dos Ribeirões "Sete Quedas"
c das
''l11ncllovas'1 c os lados teem os seguintes comprimentos e orientações:
três mil oitocentos e oitenta metros (3.880 mts.), quarenta e um graus
nordeste (H 0 NE) c cento e trinta e dois metros (132 n1ts},' quarenta
e nove gT3us ~moeste (.-i9°SE) resp_cctivumeuLe. Esta aulo1'izru;ão é
outorgada mediante as concJi(;.ões do art. 16 do Código de Minas c seus
:-túmcros I, H, III, IV, VII, IX e outra-s do citado Código não expte.ssamcnte mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização. poderá utilizar-se do
t--ruduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
do~ trabalhos.
· Art.. 3.0 ESta autorização será declarada caduca ou nula:, na fOI·m~ do § L 0 do art. 24 c do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no at'L 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedadeS vizinhas cstão'-sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquiSa, na forma dos arts., 39 o -1:0
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dfseriminados no art. 71 do mesmo Código, na fórma deste a:rtigo.
Art. ·6.0 O título da autorização de pesq,uisa, que ser:.í: uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos e dez
-rnit réis (510$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral. do Miriistério da Ag"ricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições: mn contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 12-ü.0 da Independência e 53. 0
r!a 1\epública.
GETULIO VARGAS

Petnando Costa

132

ATOS DO PODER EXEGPTIVO

1'8is (500$0) e sedt transcrito no liv1·o próprio da

mento da Produ cão

~.HJ!eral

Divisão

de

Fo-

·cto Ministério da Agricultura.

Art. 7. 0 Revogam-se a.:: disposiQões em eontrário.
Rio de Janeiro, 9 de mv.io
53. 0 da República.

d~-

1941, 120. 0 da Independência e

GETIJUO VARGAS.
!~'ernando

'
DECRgTQ N. 7 .·159 -

DE

9

DT~ MAIO DE

Costa.

191!1

Concede au.torização. 2JW'a {uncioi'W1' ao Banco Popular e Agrícola de

. São José da. Lage (Sociedade Cooper.aN-va de Responsabilidade Limitada), corn sede na Cidade de São José da Laye, Estado de
Alagoas.

Não foi 1publicado ·ainda no Diário_ Oficial por fa,ta de pagamento.

DECRETO N. 7.160 -

DE g DE MAIO DE

ApTova novas tabelas numéricas pm·.a o pessoal

sal.ista do

Cons~.:Lho

i9!d

extranurneJ'á1~io-rnen

F'ede1·al de Corné?·cio Exterior

O Presidente da República, usando da a~ribuicão que lhe _confere o artigo 7 !1, leLra a, da CoThStituição, decreta:

A.d. 1.0 AB tabelas numéricas/ ctO pessoal extranumerário-mensalistn do Conselho Ji'ederal de Comércio Exterior, aprovadas pelo
decreto n. 5.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituidas
pelas que se encontram_ anexas a este decreto.
Art. 2.0 A deSpesa correspondente à importància de 360:000$0
(trezentos· e sessenta contos de réis) será atendida à conta da Subcdnsignnção 05 - Mensalistas, Consignação II - Pessoal' Extranumerário, Verba 1 - Pessoal; do vigente OrcamenLo daquele Conselho, com a.s alteraçõef:õ constantes do decret_o-lei n. 3. 255, de 9 do
c.orrenle.
Art. 3.0 ReYogam-se as disposições em contrário.
Rio .de .Janeiro, 9 'de maio de 1941, 120;0 da Independência e
53.o ela República.
GETUIAO

VARGAS .

Francisco Campos
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A'fOS DO PODEI\ EXECU'fl\'0

PRES!DÉNCIA DA Rl<:PúBLICA
Rl~PAR'fl(;Ao:

GO~SELHO

FEDERAL DE COMl~RCIO EX'l'KRIOH

Tabela nttrné1·ica
Ref. de
N!Jmero

Funç;&o

salá.rio

6' Auxiliar de Escritório ....
10 Auxiliar de Escritório ....
5 Auxiliar de l~scritório ....
8 Auxiliar de Escritório ....
3 Auxiliar de Escritório ....
1 Mereeologisla ............
i l\1erceologista ......... ·...
I , Merceologista . . . . . . . . . . . .
4 Merceologi.sta Auxiliar
2 Me1;ceologistu· Auxiliar
I Mer-ceologisLa Auxiliar
I ·MerceologisLa AUxiliar
1 Merceologist.a Auxi.liar
1 Porteiro .................
i Telefonista .......... ...
1 Tradutor ................
;

Salário
mensal

VII

400$0

VIII

1,50$0

IX
X

XI
XVII
XV IH
XXI
XII
XII!
XIV
XV
XVI
!X
VII
Xlll

500$0
550$0
600$0
1:100$0
1:200$0
1:500$0
650$0
700$0
800$Q
900$0
1:000$0
500$0
400$0
700$0

Despesa
:.tnual

28:800$0

511 :000$0

30:000$0
52:800$0
21:600$0
13:200$0
14:400$0,,
18:000$0
31:200$0
Hi :800$0
9:600$0
10:800$0
12:000$0
6:000$0
4:800$0
8:400$0

332:400$0

117

Tabela numérica sttplementm·
Número

Função

Ref. de
salário

Salário

mensal

DeSile.sa
ant1al

XIII
XIV

700$0.
800$0

•!9 :200$0

1 Escriturár·io ............ .
2

Escritaráí·io ............. .

8:400$1}
27:600$0

DECRE'I'O N. 7.161 -

DE

9

DE MAIO DE 'l,9H

Ap1'ova novas tabelas nurnéricas p,a-rá à pessoal extranurnenh'iomensaUsta do Serviço de Fundos da· 1.a Região MUitar e Fábricas de Júiz de Fora e Piquete, no Ministério ·da Guen'a.
O· Presidente da H.epública, usando da atribuiçã'o .que lhe confer·e o artigo 7-1, letra a, da Constituição, decreta:

Art." 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar durante o corrente exercício, as anexas tabelas· nUméricas do pessoal extranumerário-mensalista do Serviço de Fundos da 1.a Região Militar, Fábricas de Juiz
dC Fora e Piquete, no Ministério da Guerra, em .substituição às que
ácompn.nham .o decreto I?· 6.667, de 31 de dezembro' de ~940.
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2.0 A despesa correspondente, na importância de réis
(mil trezentos c dois conto.s de· réis), será atendida
pela Verba 1 - Pessoal, Consignação H - Pessoal Extraimmerário, daquele Ministédo~ sendo 150:000$0 (-cento e cinqlienta -contos
de réis) à conta da Subconsignação 08 - Novas admissões etc. e
1.152:000$0 (mil ccnl.o e cinqueut.U e dois -contos de réis) à conla
da Subconsignação. 05 _:_ Mensalistas, assim . distribuida : Serviço
de Fundos do ).• Região Militar, 32:400$0 (trinta· e dois contos e
quatrocentos mil réis); Fábrica de Juiz de Fora, 665:400$0 (seisco.ntos e- sessenta e cinco contos e quatrocentos mil réis) e Fábrica
de P"iqucte, 451L :200$0 (quatrocentos e cinqueuta e quatro ·contos e
duzentos mil· réis)·.
Art.

i. 302:000$0

Art.

a.o

Revoga~-se

as disposições em contrário.

'Rio de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
.53.o da República.
Gh""''ULIO

i\!INISTÊRIO :

VARGAS •

GUERRA

REP ..\nT!ÇÃO: S!o~RVIÇO DE. FU:-\DOS DA 1.a B.EGiÂ.O MILl'"rAR

1'abela nu.mé1·ica
Nüm~ro

4

2

Função

Auxiliar de Escritório. . . .
Praticante de Escritório..

H.ef. d~
salá.ri.o

IX
VI

Sal(trio
m0nsa~

500$0
350~0

Despesa
anual

24 :000~0
8:400$0

'l'abela nu-rnérica sttplcmentw·
Númet·o

Punção

Ref. de

Salário

Despesa

salário

men~al

anual

1 Auxiliar ......... .........
2 Auxiliar ..................
9 Áuxiliar. ·.................

HI

Auxiliar ..................
8 Auxiliar· ........... ·.......
5 Auxiliar ..................
q Auxilia1· ...................
9

39

VI
VII

150$0
200$0
250$0
300$0
350$0
<00$0

I :800$0
4:800$0
. 27:000$0
32:400$0
33:600.$0

vrn

'60$0

21 :G00$0

I[

IV

v

~8:800$0

-----

150:000$0
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FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

1\EPAHTIÇÃO:

Tabela numé1'ica
Ref. de
salário

Função

Número

1 Annazenisla .............
1 Armazenista . . . . . . . . . . . .
12 Artífice .................
!L
Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atendenle
De.senhis ta ..............
Desenhista ..............
De-senhista ..............
2 Enfermeiro. ..............
3 Auxiliar de Engenheiro ...
2 Auxiliar ele Engenheiro .. ·.
1 Auxiliar de Engenheiro ...
2 Engenheiro ..............
5 Auxiliar de E-scritório ....
17 Auxiliar de Escritório ....
3 Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório ....
9 Praticante de EBcritório ...
!,
Praticante· de Escritório ...
1 ·Fotógrafo Auxiliar ......
1 I . aboratorista ............
4 \Laboratarista Auxiliar ..•.

.

O

'

•

'

'

'

'

O

O

O

'

O

•

r

O

,,

,\

Mestre

..................

1 Me.sLre ..................
1 lVIotorista ................
1 Químico .................

XI
XII
IX
X

v
VII
IX
XI
Vlll
XV
XIV
XI
'XVI
VIl

IX
X
XI,

v

VI
VII

IX
VI
XIII
XVI
IX
XIII

Salário
mensa1

600$0
650$0
500$0
550$0
300$0
400$0
500$0
600$0
450$0
900$0
800$0
6oô$0
1:000$0
IL00$0

500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
400$0
500$0
350$0
700$0
1 :000$0
500$0
700$0

Despesa
anual

7:200$0
7:800$0
.72:000$0
26:400$0
3 :600$0
4:800$0
6:000$0
7:200$0
10:800$0
32:400$0
19:200$0
7:200$0
21, :000$0
24:000$0
102:00080
19:800$0
28:800$0
32:400$0
16:800$0
4:800$0
6:000$0
16:800$0
33:600$0
12:000$0
6:000$0

8:400$0
---~-

540:000$0

87
1'abela nwné?'ica suplementaT
Número

Função

2' Auxiliar .................
1 AUxiliar- .................
5 Escriturário .............
5 Escriturário ..............
1 Escriturário .............
2 Feitor ..................

Ref. de
salário

III
lV
XIII
XIV

XV
XIII

Salário
1nensal

Desp('sa
anual

200$0
250$0
700$0
800$0
900$0
700$0

3:000$0
42:000$0
48:000$0
10:800$0
16:800$0

,, :800$0

---~-

15

125:100$0
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u~PARTIÇÃO: FABRICA DE PIQUE'TE

Tabela numérica

Número

Ref. de
saiRrio

Função

5 Artífice
1 Artífice
4 Atendente .............. .
2 . Atendente .............. .
1 Desenhis~a ............. .
1 Desenhista ............. .
1 Desenhista ..._.......... :
3 .:\-uxiliar de Escritório ... .
2 Auxiliar de Escritório ... .
1 Auxiliar ··de Escritório ... .
13 Pratic.Q..nte de Escritório ..
25 Praticante de Escritório ..
-3 Laboratarista ........... .
2 Laboratarista Auxiliar
3 LaboratOrista A~x)-_iar
3 L'aboratorista Auxiliar
1 Mestre ................. .
2 Mestre
1 Mestre Especializado .... .
2 Mestre Especializado .... .
1 Motorista ............... .

IX
XI
Ill

IV

IX
VII

VI
VII

vrn
IX
VI

v
IX
VII

v
IV

XV
XIII

XX

XXI
IX

Salá.rio

Despesa

mensal

anual

500$0
600$0
200$0
250$0
500$0
400$0
350$0
400$0
450$0
500$0
350$0
300$0
500$0
400$0
300$0
250$0
900$0
700$0
1:100$0
1:500$0
500$0

30:000$0
7:200$0
9:600$0
6:000$0
6:000$0
4:800$0
4:.200$0
14:400$0
10:800$0
6:000$0
54:600$0
90:000$0
18:000$0
9:600$0
1\l:S00$0
·9 :000$0
10:800$0
16:800$0
16:800$0
36.:000$0
6:000$0
377:400$0

77

Tabela numé1'ica s-uplementar

Número

1

Ref. de
saláriq

Função

.Auxiliar .................

.

1 Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Desenhista ...............
3 Químico ................

6

m
v
XX
XXI

Salário
mensal

200$0
300$0
1:400$0
1:500$0

Despesa
anual

2:400$0
'3 :600$0
16:800$0
H:000$0
76:800$0
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DECRETO N .- 7.162 -

J)E

9

DE MAl O Dl~

1941

Autoriza a Companhia Energia Elét'J'ica Itabi?·ito, S .A-., a constru-ir~
· um ramal de t1·ansmissão para fm·necimento de ener·gia elét~·ica
às indústrias de mármores B g1·anitos da firma Enrico Gttarneri
& Cia., na localidade denominada Cumbi distrito de Cachoei-ra
do Campo, municf.pio de Ou1·o Preto, Estado rle Minas Ge·rais.

o Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d.a Constituição, c~ nos termos do· decretoléi n. 2.059. de 5 de·marco de ·191!0;
Considerando que lt medida de que teata o presente di;c1·eto, requerida pe!a Conipanhia ~nergia Elétrica Itabirit~, Socieda~e Anônima, fm Julgada convemenle pelo Conselho Nacwnal de Ag-uas c
Energia Elélrica, decreta:
Art. 1. 0 li'ic:i autorizada a Companhia ·Enr.rgü~ Elétrica Itabirito,
Soc.iedade Anônima, com sede na cidade de Habir-ito, no Estado d.:;
Minas Gerais, a estabelecer um ramal de transmiss•ão que, pal'tindo
do ponto mais conveniente da lin!ha cuja construção f.oi auto1·izada
pelo decreto n. 6. 973, de -1-i dé março de 1941, se destinará ao foi·necimento de energia elétrica às indústrin.g de mármores e grauitus
da firma Enrico Guarneri &. Cia., na localidade denominada Cumbí,
dist-r:ito de Cachoeira ·do Campo, município de Om·o Pl'et.o, no Estario de Minas Gerais. ··
Pá.rágrafo único. O traçado e 'ls característiCas do ramal d-'!
transmissão serão preliminarmente aprovados r-elo .Ministro da Agricultura.
,
0
Art. 2. Sob pena de cactucidad~ da prr.sçnte autorlzação, a inte-ressada obl'iga-se a:
I·- Registá-la na Divisão de Águas do Depa.l'tamento Nacional da
Produçâd :Mineral, dentro de trinta (30) dias ~- partir da sua publi·cação;
..
'
II - Apresentar à mesma Divisão de ..\.guas os estudos, projetou
e orçamentos respectivos, assim como a .iniciar c :concluie as obeas
no~ prazos que forem deter~inados pelo Ministl'o da Agricultura.
Art. 3.0 As tarifas dn suprimento autodzado por este decretA)
serão fixadas pela Divisão de Aguns do Departamento Naciom).l da
.Prod1-1ção Mineral.
Rio de Janeiro, 9 de maio de HHi, 120 ° da Imfependóncia ~
53. 0 da República.
GE'rULIO V AriGAS.

Fernanclr... C.osta.
DECHETO N. 7.163 -

DE

12

DE MAIO DE

19H

A.provq as alteraçõeS inl"1'0lluzidas nos estatutos da Coope1'ftliva de Se-

guros do

.geral de

Si·;~dicato de Lojistas do Rio de Janeiro~. pela assembléia
quotistas realizada a 23 ele agosto de 1939 .

·.Não foi publicado ainda no Diál'io Oficir;l por falta_ do _l)ilgamento.
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DECRETO N. 7. '164 -

DE

'12

DE I\TA!U D!l!

1\}/d

Concede à Con{ederacão Nacional eles Operá1•iÓs Cat-ólicos.({ prep•cigativa do artigo. 3.o; ·alfnea' e, do decreto-lei n. '1.402, .de 5 r~
jttlho de 1939
O Presidente da República, atendendo ao que propôs o Ministro de Estado dos Negócios do· 'J.'raba;lho, Indústria e Comércio n.a
Exposit;:.ão ele Motivos n. SC-61, de 7 de maio corrente,
Considerando que prevaleocm razões de utilid•ade pública em
favo-r da Confederação Naci'Dnal dos Operários Católicos, instituição
organizada para a coordenação c defesa dos interesses profissionais
dos trabalhadores aos- quais ministra r'e.J.evante assistência eSpiritual c beneficência material, institui~.ão essa não obrig·ada ao regist'O a qtw se refe,re o art. -18 do decreto-lei n. t. 402, de 5 de julho
de 1939, e

Usando da atribuição que lhe confere o artigo J .0 do decretolei n. 2.36:1, de 3 de julho de 1940.
Decreta:
Artigo único. ]~ qoncedida à Confederação Nacional dos_ Oper<lrios Católicos, assooiação civil com sede na Capital da República, a
prerrogativa. da alínea e do a1-t. 3. 0 do deoreto-lei n. t .402, de 5
de julho d.e 1939, para o fim de colaborar com o Sstado, corn.o orgão
técnil"D
. e consultivo, no estudo e solução dos problemas .que se relacionem com a-s profissões por ela representadas.
Rio de Janeiro, '12 de maio ,de '1941, ·120° da .Independência e

530 da República.

,GETULIO

VARGAS.

· \llaldemar Palctlo.

D]!;.CrtETO l'\. 7.165

DE

12.

DE 1-IAIO DE

1941

Concede inspeção )1ermanenl'e ao Colégio de iVossa Senhora das Neves,
com sede em João Pessoa, Estado da Pm·aíbo
O- Presidente da llepública resolve, l'OS termos do ar ligo 55, do
decreto n. 21.241, do 4 de abril de 1902, -:-anceder inspeção permanente ao COlégio de Nossa Senhora das Ne" es, com sede em João
Pe.ssoa, nO Estado da Paraíba.
Hio de J:meiro em 12 de maio de '1941 . '120.0 da Independência
0 da Rl}p.ú~lica'.

e 53.

GmULIO VARGAS.

· Gu,stavo Caparumw.
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.:...___DE

12
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DE MAIO DE

1941

tt]Jrova o Título VI- Inslnrção técnica relativa à peça,

secção· e

·lw

esqnadrão- de met"ralhalloras e éngeáhos- do

z.e

volume da La pw·le do Reaulamento para os Exe?'cícios e o
-combate da Cavalm·ia.

O PRESIDENTE DA Iml'úBLICA,

·usando da alril.Juü:;ão que lhe confere o nrtigo 74, lclra n, da Gonstituiç.ão,
Decreta:
Artigo único. Fica aproYado. o Tílulo VI- Instrução técnica relativa à peça, secoão c ao esquadrão de metralhadoras o engenhos- dO
2.0 vo!ume da La parte do Regulamento para os Exer~ícios e o Combate
da Cavalaria, que com este baixa, as.sinado pelo general· de divisão
Enrico Gaspar Dutra, ministro de Estado da Guerra.
Hio de Janeiro, -12 de rnuio de 1941; 120.0 da Iüdepcnclência c 53.0
da Rlipública.
GE'l'ULIO VARGAS.

Etwico G. Dul1·a..

Regulamento para os exercícios. e o combate
dá cavalaria
TíTULO VI
Metralhadoras e engenhos
CAPiTULO 1
Evoluções das· unidades de metralhadoras e engenhos

ARTIGO úNICO
PRINCÍPIOS . GERAIS

1. Os princípios gerais das eVoluções expostas no 'rítulo li. da 1.a
Parte - 2.0 V.ol. do R._ E. C. C., são aplicaveis às unidades de metra'lhadoras e de engenhos a cavalo; da mesma forma, as prescrições dos
Títlllos III. IV e V, do mesrho Regulamentor relativas às formações e
evoluções i:Ia esquadra, 'do grupo de cOmbate, do pelotão e do esquadrão, são aplicavcis às unidades de metralhadoras e engenhos corr_es_pondentes (esquadra, peça, secção, pelotão e esquadrão), quando não
estejam em contradição co'rn as Drescrições especiais do presente Título.
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- Durante as marchas c as evoluçõe.3, ü lugar das unidades de
nletralhadoras e de engenhos, adstritas a uma tropa de cavalaria, é fixado !)elo comandante desta tr'opu 1 de ac01·do com as circunstâricias,
mas de modo que as metralhadoi·as e as peç.a.s de canhão contra.. carros
fiquem sempre em condições rlc aLuar imediatamente; na progressão
para o inimigo, a maioria d-estes orgãos de fogo deve estar entre duas
frações da test.a do dispositivo da Lropn; na execução de um retraimenLo
as unidades de metralhadoras C' as peças de canhão contra c'arros
marcham com as- úllimas frações; quando um flanco estiver ameuç.ado.
atribuem-se unidades de metralhadoras e de canhões contra carros· às
fraçõc;; escalonadas neste flanco.
- Na instrução e durani,e os exercícios de emtwego das unidades
de me tralhadm·as ou de enuenhos e das per;as de ctmhão cont1·a car1·os é
formalmente 1J1'oibido, salvo. em caso de 1'Ími.<;ta on j}arada, colocá-las
na emula âe wná coluna.

- As unidades de mell.'alhadmas c de engenhos utilizam. enquanto possivel, as estradas c caminhos; escolhem, .sempre, o terreno
que mai3 ll1es facilite a rnarcha. Tomam, por imtfacão, simultânea
ou succ·ssivamenLe, foJ·macõ~s análogas às da tropa em que estão enqnadeadas. Por ocasião de urna t'Ormo.tura, colocam-se à esquerda da
mesma, se não forem dada~ ordens em ·conlrário.
- Durante as mul'cltas de aproxima~~ão, o comandante de uma
unidade de metralhadoras ou de eugcnhos, acompanhado de seu pessoal de comando, mantem-se na proximidade do comandante da tropa a
quem está subordinado . .A. otmi.dadc de moll·alhadoras ou de engenhos
é, então, conduzida por sen substilnto.
Alem dos comandos por gestos. constantes da -u:. Parte -- 1.0
Vol. do H. 1!.:. C. C., utilizam-se, nas nnidades de metmlhadoras e. de
engenhos os seguintes:
"llomern a homem - Rm ·posição.'": .fú.lebraço colocado horizontalmente acima da cabeça (Fig. 1).

Fig. 1
"Toda a peça -

gesto ao trote (Fig.

Fig. 2

Em pos·ição!": O mesmo gesto c.cima, seguido do
~).
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"Rem11,niciamento!":
(Fig. 3).

"Armeiro -

"Avançr~~·

dois braços estendidos horizontalmente

Coutiao.!":

(Ji'ig. 4).

esquerda (l! 1g.

-os
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Um braço estendido

hm·izonlalrnen!e

o!, cargueiros!": Capacete agitado ela direita pa1·a a
:JJ .•

CAPíTULO !!
Instrução individ'-1al

~

cavalo do servente de metralhadoras s engenhos
ARTIGO I
SI>:HVEN'l'E

2. A instrução individual do- ser;.,.-ente a cavalo é a mesma ministrada aos- ca valeiro8 de fileira.
-=- Dever-se-á, todavia. insistir nos seguintes exercícios. que terão
aplicação- imediata na escola d<i ·peç.a:
1. 0 ,

2.0.
3.0 ,

saltar rapidamente em terra e a cavalo;
sair da fileira;
conduzir, ao passo e ao trote, 1 e até 4 cavados de mão.
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ARTIGO I!
CONDU'fOR

3. A escola do eüvaleiro condutor lern por objeto habitual' os
-condutores a conduzirem sens cavalos de mão
-todas as andaduras e
em direções determilladas,

em

ARTIGO I!I
INS'l'RUÇ.~O

PREPARA'l'ÓHJA

4. Para transportar seu m_aterial as unidades de meLralhadol'as e
de engenhos precisam de an.imais de carga bem adestrados no trabalho
a dorso e resistentes para suportarem gTandcs marchas em terrenos
dificeis·. Para isso é necessário o ·trabalho constante, aumentado progressivam_ente, até satisfazer as exigências cl'a guerra.
~ O peso das cargas exifW que os animais sejam muito bem arreados; a mstruçdo respectiva será, portanto,· objeto de !máximo
cüidado.
- O i)erfeito e.stado do arreamento, bem c'omo o seu carreto
ajustamento ao animal, são condições essenciais para que não ha,ia
feridas ou pisaduras; não basta respeitar 1o Jimite da carga admissivel;
é imprescindivel que ela esteja semnre he.m disposta, dé modo a não
maltratar o aninla!.
Embridamento P'a1·a embl'idar, o cOndutor (esümdo o animal
na baia, volta o mesmo. 1dc Inaneira que tique com a cabeç.a para a
saida) toma a cabeçada, pela cachaceira, na mão esquerda e o meio
das rédeas na mão direita; levanta a mão direita sem precipitação e
sem vacilar, passando as rédeas no pescoço úo animal; muda a cabe-·
çada para a mão direita c segura o bocado na mão esquerda. palma ela
mão para cima; levanta a mão direita até a allura do topete; mete o
dedo polegar da mão eSquerda no canto da boca do cavalo, obrigando-o
a abrir a boca, e introduz o bocado; feito isto, levanta a mão esquerda
até a altura da cabeça e, com a,juda da mão direita, passa a cachaceira
atrás das orelhas. começando pela direila. Em seguida ajusta a testeira,
afivela a cisgola ele maneira que vos~a passar a mão fechada entre ela
e a garganta.
·
Encühar- Quando vão encillwr, os condutores devem t_~r os Seus
animais na forma(iàO determinada, a cinco passos atrás do material.
A.s cangalhas serão colocadas um passo atrás e à csqueeda do animal
respectivo, sobre as bolsas armadas em cavalete~ peitoral, retranca e
cilha dobrados por cima da cangalha.
- O 1.0 municiador segura o animal pelas rédeas do bridão ficando ao lado esquerdo e na a!Lura do ganote, voltado 1mra o animal.
- O condutor, com ambas as mãos, segura a cangalha e, pelo lado
esquerdo, c-oloca-a suavemenle no dorso do animal. Em seguida passa
a cilha para o lado direito. onde a segura o 2. 0 rrnmiciador, que- o está
auxiliando; o 2. 0 municiar:lor ctjeitn melhor a ·ca::Jgalha, se fo r_o caso
e em seguida, por baixo da barriga do animal, entrega a· ponta· da
c ilha ao condutor. que então ajusta-a e prende-a;_ em seguida coloca
"' péitoral, ao mesmo tempo que o 2.0 municiador faz o mesmo com a
retranca.
·
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11.3

- O ajustamento da cangalha sobre o dorso do ailimal deve ser
feito com bastante cuidado; nunca essa peça deve a.:.r coloca.da de
modo a· tolher a liberdade de movimento do animal. O peitoral e a
ret..rvnca nãu devem ser muíto ~lPt'!-'tados, pr·incipalmente a ú-ltima,
pira não ferir o animal.
- As cilhas devem ser colocadas de chapa em toda a sua exteilsão
e apertadas de maneira que impeçam, tanto quanto possível, a oscilação da cangalha.
- O condutor, depois de receber os cavalos de mão, levanta o
braço esquerdo verticalmente, dizendo em voz alta: "Tal cavalo de
·mão - Pronto!".
Desencilhm·- Procede-se de modo inverso ao de end!har, tendo-se

0 cuidado de colocar o peitoral, a retranca e a cilha sobre a cangalha
e não tocar com esta a anca do animal.
Desembridar Pode-se proceder· de duas· maneiras difer·entes:
retira-se o bridão propriamente dito. desprendendo-o dos ganchos da
cabeçada a que está preso pelas correntes, deixando o animal somente
com a cabe9ada, seguro pela guia; ou então retira-se o con,junto bridão-cabeçada, procedendo-se de rnodo inverso ao de embt'idar; neste
caso o condutor desafivela a cisgola e, com a mão esquerda, liberta
~ ·orelha esquerda, em seguida a direita, depois do quo rPtira a cabeçada segurando-a pela c·achacGira.
·
Pos'içüo c 11wvimentos c01n o cavalo. de mão

5. Estando o condutor a pé, segura com a 'mão direita o cavalo
de mão pela rédea bem curta, e, juntamente com a extremidade desta,
a. de sua montada com a mão esquerda; e assim .coloca à sua direita o
cavalo de mão e à esquerda a ;:ma montada.
A cavalo- À voz de "Preparar, para monta'rl"- o condulor desloca-se pa·ra a esquerda de sua montada, tendo o cuidado de passar a
guia do ·cavalo de mão por cima da sua montada, na altura do garrote,
onde ajusta as rédeas da sua montada, como determina o regulamento
na escola do cavaleiro.
·
- A vOz de "A cavalo!" - o condulm..' age como na escola do cavaleiro, passando a guia do cavalo de mão ta~bem para a mão esquerda.
- Chamar a atenção do animal - Para este fim o c~:mdutor eleya
a mão direita, obrigando o animal a levantar a cabeca. Procede-se
desse modo sempre que se tiver de iniciar um movimento.
- O eonclutm· adverte e impulsiona o cavalo de mão por meio
do chicote, passando. a rédea deste cavalo tambem pura. a mão esquerda.
J.llarchar e pw·ar- Ao comando: "Em, j'1'ente (andadu1'a) - .~uar
che!"- ó condutor chama a atenção do animal e inicia a marcha, bai~ando um Pouco a mão direita; ao mesmo tempo atua a sua montada,
fazendo-a partir ao mesmo tempo que o cava! o de rnão.,
- Alto - Ao comando: "Alto!" - o condutor. para a sua montada
e faz pressão na guia d-o cavalo de mão Qa frente para trás.
- A 1Jé - Ao comando: "Prepara1· para apear!" - o condutor
alonga a guia do cavalo de mão, afastando a sua montada para a esquérda deste, e·. procede como na escola do cavaleiro a cavalo, tendo o
cuidado de passar a guia do cavalo de mão para. a mào esquerda.
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Ao comahdo: ''A pé!"- o condutor apeia .como está prescrito na
E'Scoln do cavaleiro a pé e vai se colocar entre a sua montada e o_ cavalo de mão .
. - Recuw·- Ao comando: "Recnar- Marche!"- o condutor levanta a mão direita e puxa o cavalo de mão para Lrás o ao mc;:;mo
tempo age com a sua moTitnda, de" acordo com o que está prescrito na
escola do cavaleiro. E ao comando: "Alto!" - o condutor faz cessar a
aç.ão tanto com o cavalo de mão quanto com a sua montada.
- Voltas-- Ao comando: "J d·ireita (esquerda) -Marche!"-- o
condutor leva sua montada. de acordo com a estola do oavaleiro. à nova
direção e com o auxílio da guia obi"iga o cavalo de mão a seguí-lo
nes~e movimento.
-.Ao corriando: "Meio voUa iru:iivitl'ltal!"- o condutor executa
duns esquerda-marche, até ficar com a frente para a retaguarda.
- Jlar·chas - Durante a marcha o condutor mantem-se ao ladO
esquerdo do cavalo de mfta; só abunJona a guia em caso de extrema·
necessidade. :_\i os terrenos dificeis é preciso tomar todas as precauções
para evitar que' os animais caiam o;J que a carga e o aneamento se
desa-rrumem; algumas vezes convem mos mo descarregar o material e
fazer o aniinal transpor um trecho mau somente encilhado.
- Os graduados e oficiais vm ificarão cons.tantemente o estado
dos animais e o ajustamento dos ai'reios e da carga. Sempre que se
torne necessário, hrão aplic.~.ções das medidas aconselhadas pelo médico
veterinário iflara evitar as feri-das -causadas pelos arreios.
Adestramento dos animais de carga
(). O animal de carga destinado ao ~serviço, das n1etral,hadoras
deve ser bem conformado. de rins cnr.tos, e ter cinco anos db idade,
/ pelo· menos.
- O ensino do animal deve &er feito com muita dor:ura e prudêhcia; o animal é muito sensível às caricias e torna-~e -pronlamen~e
indocil quando é .maltratado.
- Deve-se começar pelo trabalho com o animal somente embrldado, e·m seguida será encilllaclo e e.xecutar-se-ão march,-; até que eH~
se habitue coh1 _as cangalhas; só mais tarde será carregado progressivamente até alcançar o peso máximo levado por um cavalo em campanha, inclusive a sobrecarga.
- Nessas marchas far-se-ão algumas vezes paradas curtas. durante as quais os condutores deverão vigiar os an.irnais para que não
5e deitem.
- Se os animai~ são dificeis de encilhar ou de carregar. é preciso acariciá-los, fazê-los .cheirar a cahgalha, preveni-los com a voz,
colocar lentamente a eangalha sobre o .dorso, acariciar-lhes as ancas
e colocar a retranc.a com prudência. O mesmo far-se-á para carregar.
Em caso algum se deve· gritar ou recorrer aos maus tratos, para não
tornar o anirnal refugador e perigoso para ·o homeJD.
- Quando os animais estiverem, convenien,temente adestrados,
se"rá preciso completar-lhe a edl_lcação habituando-os aos bárulhos violentos, sobretudo aos disparos de metralhadoras e às explo::õ.es de
gr.anadaS.
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CAPíTULO li!

Escola da peça de 1netralhadoras (1.)

7. A peça marcha, muda de andaduras ou faz alto. qualquer que
·seja a sua formaç,ão,_ aos comandos: "Em {1·ente -,Marche!"- "Ao
passo (trote) (galope) -

Mm·che!"- "Alto!''.

- Monta e a-p.eia, aos comandos : "p:,.eparar pw·a rnontm· - A w,valo!", "P1'epa1·ar para apea·r - A pé!". (Quando em exercícios de
ordem unida.) (2)

-

Na esquadra isolada empregarn-se os mesmos comandos.
AllTIGO I
A

ESQUADRA

A

CAVALO

A peça é constituida de 2 esquadras.
Os metralhadores são distrihuidos nas esquadras como se vê
na fig. 6.
8.

Coluna por 3 (Fig. 7) .

lj5Hf§J
~~@li!

i}10[D
d,'~o

F!G 7

FIG.5

9. A esquadra entra em forma, marcha e manobra por 3, em 2
fileiras, com 1m,50 de distância, salvü em coluna· de estrada, ond6 a
distância é reduzida a Om,75.
- Em cada fileit:a os metralhadorcs conservam o intervalo de
_1Jm,40 contados ele joelho a joelho.
(1) Para o "Serviço ela peça", ver o Capttulo III do Titulo .TI, da 'Ins:)rução Técnica :para as Unidades de Metralhadoras de Cavalaria.
(2) Em serviço de camnanha e em combate pode ser suprimida a voz de
advertência.

Co!. de Leis -

Voi. IV

10
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- Ao comando: "Numerar pm· 3!"- 'os metralhadores da 1.a. fileira da esquadra m.nrieram 1, 2 e 3, da direita para esquerda; os
metralhadores da 2.a fileira tomam os números de seus chefes de fila.
A 1.a fileira deve compOrtar sempre 3 rnetralhadores.
- A esquadro., estando por 3. para montar ou ap-ear, os metralhadores abrem os intervilos necessários para a direita e para a esquerda dos n. 2 à voz de ildvertência, e depois toda a esquadra monta
ot~ apeia, à voz de exe~ução.
- Os metralhadores, depois de montados, rct.om;tm os iiltervalos
normais, sem ésperar ordem.
Colww por 2 (Fig. 8).

0[i]
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Q!~40
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10.

A coluna por 2 é uma formação de ·estrada.

· - A e~quadra, estando parada e por 3, ao ·comando: "Por 2 (anMarche!" - os ns. 1 e 2 da 1.a fileira e o n. 1 da 2.a part(lm

dadura) -

ao passo (ou andadura comandada), ~1a direção indicada; os
metralhadot·es ficam momentaneamente pa1~ados, depois. o n. 3
fileira eoloca-se atrás do n. 2 da mesma fileira; os ns 2 e 3 da
leira obliqnam à direita c entram na coluna à relaguarda dos
dentes. logo qne lJaja o espaço necessário.

outros
da .Lt~
2.a fiprece-

- A esquadra estando em marcha, os ns. i e 2 da 1.a fi18ira e .o
n. 1 da z.a conservam. a andadura ela marcha ou tomam a ancldura
comandada; os outros metralhadores param o t.empo necessáriq, se tJ
movimento se executa ao passo; tomam ou conservam andadura inferior à da evolução,' quando o movimento se faZ em outra andadura.
A esquadra, estando parada e em coluna por 2, ao comando:
Ma1'che!"- os met.ralhadores 1 e 2 da L à fileira
e o n. 1 da 2.a ficam parados; o n. 3 da La fileira e os ns. 2 e 3 da 2.a
obliquam à esquerda e vão se colocar à altura dos metralha.dores das
snas respectivas fileiras, já em posição.
-

"Por 3· (andadura) -

-Estando a esquaqra em marcha, ao co.rilando: "Por 3 - Ma1·~
Alto!"- os ns. 1 e 2 da La fileira e o n. 1 da 2.a

che!" ou "Por -3 -
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f-ileira continuam na andadnra indicada; os outros metralhadoreo:: enirarD em seus lug-ares na andadura indicada, aumentando-R.
"
Coütría ·PO'i' 1 (Fig. 9).
4
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11. A colüna por 1 é uma formação de manobra e de estrada.
- Estando a esquadra em marcha por 3 ou por 2, ao cOmando:
"Pm· '1 (andadttTa)·- Marche!".- os ns. 1, 2 e 3 da 1.a fileira partem
·sucessivamente .a Om,75 de distância um dos outros, na direção indicada; Jogo que dispõem dÓ e~paço ·necessário os ns. 1. 2 e 3 da 2.a fileira seguem os da 1.a. guardando entre si aquela mo·sma distância.
Os condutores tomam .sempre os números correspondentes n.os lugares
ocúpados- pelos cargueiros e. alongando a guia, passam para a sua
freúte.
- As ·proscrições a respeito das andaduras são as meSmas que
para a passagem da coluna por 3 pura a coluna por 2.
- A esquadra. estando parada ou em m:u·cha .em coluna por 1,
ao comando: "Po1'-3 (andadn'i'a) - Ma1'che!"- os ns. 2 e 3 ela 1.8
fileira obliquam à esquerda e colocam-se à a.Hura do n. 1 da mesma
fileira; os ns. 2. e 3 da ~.a filCira executam o mesmo movimento, assim
que o n. 1 desta última tenha· retomado o seu lugar.
· - Os condutores retomam os seus lugures prescríloS na fig. 7,
encurtando a guia, para colocar os cárgueiros à sua direita.
- As presàições relativas às andaduras, São as niesm~s que pára
a passagem da coluna por 2 à por 3; ·
- A pa-ssagem da Coluna por 1 à poi· 2, faz-se ao · comando:
"Por 2 (andadtwa) - Marche!" - o n. 2 da 1.a fileka coloca-se por
llma obliqtia, à esquerda do ,n. 1; o n.- 3 da mesma fileira continua a
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seguí-Jo; o n.· 1 da 2.a fileira, acnmp:mllado pelos .us. 2 e 3 da mesma
fileira. cerra a distància; o. n. 3 coloca-se à esquerda do n. 2.

-

Os condutores ele

cargueiro~

procedem como acima está esta-

belecido.
Em 1 {üeim (E'ig. 10).

§] 0 [D @]

0,Jr]
0~40

~IG

10

1·)
A formação em 1 fileira é uma formacão de manobra.
- A csqua.dra em mai,'cha por 3 . ao comando: "Em 1 f'ileü·a
},JaTche!" a 1.a fileira oDliqua· ligeiramente à direita, na andadurill
indicada, enqunnlu a z.a fileira oblíqua à esquerda e vai, na andadura de marcha, colocar-se à altura da 1.a fileira; quando parada,

a :z.a fileira ctesloe~-5e. ao passo, para se colocar à esquerda da La.
- A esquadra, estando isolada, om 1 fileira, o cabO (na 1.a eaqu"adra.) e o 1.0 municiadyr (na 2.a esquadra) colocaíll-se come
guias e marcham a 1m, 50 à ft't>nte do n. 1 da 2.a fileira (Fig.

m---

11)

2" E50tJAOAA,

0."'4:0
~="lG

11

A passr,gem da coluna por 2 o,I pm' 1 ü formação em 1 fileira
à e modo análogo; os Hli~tralhadores da 1.a fileira obliqnan) à direrta {o quanf.o r.ece::~sário), e os da 2.a fileira tomam, pot
tun movimenLo obliquo à. esquerda_. r1 nJl.ura dos primeiros, na ordem
c andadura indrcnd8s.
- A e::.q·t..nc!ra, estando pt.traci::t ou em marcha em 1 fileira, à
voz "Em "2 fUeiras ~ Marche !" os rnetralhadore.s da 1.a fileira
.avançam ao passo ou· eonti:auam na audariura da marcha; os metra":1htldorcs da 2.a deixarn-sr3 u1trapa:;~c3!' do espaço necessário e depoi3
úbliquam à tlire·ita e colocam-se em seus lugares, ·à .retag·uarda dos
da 1.a fileira, eu,ja andadurn tomam.
- A ·ruptura da formação em 1 Jile.ira para a coluna por 2 ou
-

ex~;:eub.l.-~e

por. 1, ·'obedece aos mesmos comandos e faz-se de acordo com o. pro-'
cesso já indicado para o'caso da esquadra em formacão por. 3.
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Na ruphll'a .POI', 3, o n. 1 da z.a fileira deixa-se ultrapas-

sar pelo n. 8 da 1.a, para poder, obliquando à direita, colocar-se à
retaguarda do n. 1 da 1.a fileira.

- Na esquadra em 1 fiicir:a, para montar ou apear, à voZ de
ad,:ertência. os metralhaJores da ·La fileira e o guia {~e for. o caso),
avaüçam de 2 corpos de eavalo; os da 2.a fileira ficam firmes; logo
que os metralhadores da 1.a fileira atinjam a distância de 2 corpos
de cavalo~ todos os metralhadores ·ela esquadra afastam-se dos ns. 2
de cada fileira e preparam-se para. montar ou apear ("Fig. 12) .

- A esquadra mOI~ ta ou\ apei..a à Voz de execução.
- Os rrietralhadores. depois de montar, retomam os mtcrvtllos
normais e os da 2.a fileira retomam o aiinhamento indepel)dcnte
de qualquer. comando.
- Os metralhadore~ a pé, na situação :~.cima, podem monlar
novamente na mesma posição ou forn?ar em i fileira à voz: "Ern
1 fileira !"

Bm fon·ageado1'es (Fig. 13) .

m.
ur

l~ ESQuADRA
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13.

nobra.

A format;ão etn fol'rageaclores é 'Jma "formação de ma-

_:... A dispersão em :for~·agcadores executa-se, partindo de uma
formacão qualquer, ao conmndo: ~,Em. ton·agendm•es; a tantos met1·os
(andadtt?'a) !"
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-·O movimento realiza-se ·como nc-r formação em 1 filerra, ma.s

os metralhndores tomaii1 entre si os intervalos de 5 m.,- ou o· que
for indicado.
- A esquadra em forrageadores retoma a formação por 3, por
2 ou por 1,_ colno se. estivesse em 1 fileira, e aos mesmos corna.'ndos;

AHTIGO I!
A PEÇA !\. CAVALO Rl\1 ÜRD~1'I UNIDA

Fonnaho·a

14. A peçn entra em forma normalmenLe em coluna por 3, ao
comando: "Em forma!" seguido da indicação da andadura. A 2.a
esquadra entra sempre à retag·uaecla da 1.a.
- Pode tambem formar em batalha, principalmente para uma
inspeção, ao comando: "Em {m'?Úa - Em -batalha!". - A esta voz
éãda esquadra, em formação .por 3, avança para o .se·ú-lugar, na andadura indicada. Não havendo indicação da andadura, o movimentú
·é executado a_o passo.
Coluna pop 3 (l"ig. 14)

(Ç10Jl

(( lOJI

!'wmlisl ,,
'
15. A coluna 'por 3 é a formaçüo nonm\l de reunião; é lambem
uma formação de estrada e de manobra.

- .As 2. esquãdfas em formação por 3 colocam-se uma atrás
da outra à -mesma d islfmcia que sepm·a a.s 2 fileiras ('1m,50) .
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- A peça em coluna por 3 monta e apeia eomo foi indicado nara
a esquadra.
- Para mudar de direçüo o chefe de peça faz o gesto corresporidente, ao mesmo· tempo que execUta o movimento. TodoS os me.tralhad~res regulam-se DOr ele; os da 2.a fileira esforçam-.se pafa
Se manterem cobrindo os respectivos chefes de ·'fila e os da 1.a fileira da ·2.: esquadra seguem a tiilha dos que os Precedem.

-Nas estradas a peça marcha pela direita, todos os metralhadores atentos para evitar as paradas e partidas bruscas; quando alguns
deles são obrigados a dírninuir subitamente a andadura, os que se
achnm atrá:> entram n1Dm':.~ntaneamente nos intervalos afim de não
parat'em bt·u.seamenle; quando os metralhadores da 1.a fileira alóngnrn rapidamente n andadura, os seguintes devem ter o cuidado de
nJ.o deixar aumentar demasiado a distância, restabelecendo-a, porem,
progressivame'nte.
- Em teneno dificil, para evitar, principalmente, as partes em, pedradas P· os atoleiros, os meLralhadore,<;; abrem os intervalos necessários. ,esforcando-se cada um por poupar o seu cavalo. Os princípios são os mesmos da marcha em terrenO variado.

Coluna por 2 (Fig. 15).

16. 'A coluna por 2 é constituida pelas 2 esquadras sucessivas
em colúna pOr 2, a Om,75 de distância uma da outra, a La esquad~a
a 1m,50 à retaguarda 4.o cmt. da sec-ç.ão.'
- A peçri quando l)arada ou em marcha em cohÍna por 3, parte
em coluna" por 2, ao comando: "Por 2, (andadtwa) ...:..- Marche!" .....::...
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a 1.a esquadra segue na mesma andadura ou na andadura comandada;
a 2.a esquadra cxec uta o movunento, logo que tenha espaço, na mesma
andadura da 1.a, àmbns tomari1 n formação, indicada.
- A peç.a, em marcha ou. par.ada, em coluna por 2,passa para a coluna por 3, .a9 comando: ."Por 3 (andadura) - J.l'la·rche!" - a 1.a esquadra forma mH:diatamente por· 3 c a 2.a executa o Inovimento assim que
tenha espaço, tudo na mesrna andadura ou nà. a neladura indienda.
- A peça em coluna por 2 monta, marcha e apeia,
segundo os uu~smos princípios da coluna por 3.
Colu.na pm· 1 (Fig. 16) .

, 17. A coluna por 1 é consLituida pelas 2 esquadras. uma atrás da outra, em coluna por ·1, a Om,75
de distância.
·
- A peCa., em marcha ou parada, em coluna por ·3
ou por 2, forma a coluna por J ao comando: "Por 1
(andarlm·a) - Jf.arch.e.F - as 2 esquadras partem sucessivaméntc nn mesma andadura ou na indicada.

~·

;·
~I

oi

:>o:-"75.

G

- A peça em marcha ou parada~ em coluna ·por
1, forma a coluna por 3 ao eorpando: "Por 3 (andadura) - Marche!" - os processos de execução s[w os
mesmos já indicados para a passagem da coluna por 2
para .a coluna por· 3.

-A peça passa da mesma maf!.eil·a da coluna J)Ot' 1
à coluna por 2. ao comando: "Pm· 2 (andadura.) Ma1'chel" :.....-;. as csqnacll'a.s formam suc~~ssivnmente
por 2.
_:_ A pe~.a movimenta-se em coluna por 1 como em
coluna por 2.

FIG I~

Em batalho. (Fíg. 17).

~SQIJAORA\ t'fSQUllliiA
~jL(-CQI.~l)....l
18. A foJ'mação da peca em batalha é uma formação de manobra c. eventualmente, de combate a cavalo e· de reunião.
- As 2 esqUadras por 3 são Justapostas~ na mesma linha, sem
intervalo, ficando, em phncípio, ·a La esquadra na direita. ~.o\s
2 fileiras guardam a distância de 1m,50.
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'Monta?'· e ·apem· .(Fig. 18)_ ..
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FIG 18

19. Estando a pcr,..a em batalha, a pé, os metralhadores segul'ando os seus ca\,alos. corno foi prescrito, ao comando: "Peça P1•epm·m· para 'rrwntaT !" - ~1 1.a esquadra avança 3 corl;lOS de cavalo,_ e.nquanto os met1·alhadores .das filas ns. 1 e 3 de cada esquadra se afastam para a direita c para a esqum·da dos ns. 2 e todof:' se
preparam para U1ontar; ao comando: ".A cCivalo!" -as 2 esquadras
mont.am e depois os metralhadores relomam os inter,ia!os normais
em relaç;ão aos ns. 2. Só então a 2.a csqnadra se coloca à esquer·fla
da 1.a Sem outra indicacão.
- Estando a peça a cavalo, em batalha. ao comando: "Peça Preparar para ·apear!" a 1.a esquadra ayÇtpç.a de 3 cm·poS de
cavalo; os me,tralhadores das filas· i e 3 afastam-se para a direita e
para a e'squerda do .n. 2 e preparam-se para apear. Ao comando:
uA pé/"- toda a peça apeia.
- Estando a P%a a pé. no disposilivo acima indicado. o e-hefe
de peça pode mandar montnr• Oll reconstituir a batalha a pé a.o
comnndo: "Retomar fileiras!" Em cada fileil'a de 3 os ns. 1 e 3
e-erram previamente os intervalos sobre os ns. 2 e depois a z.a es-. quadra retoma o seu lugar à esquerda da 1.a .
. Ma1'cha em batalha.

2-0. A peça quando está isolat!a e dm l}atalha, o seu chefe
de.<::tnca-se para a frentü, a 1m,50 do atiradoe. afim de servir-Ih~ de
guia. O celTa-fila do chefe de peç.a passa, então., para a 1.a fileira
(Fig. 19).

2' ESQ.

l'fSQ.

(COL 3)
FIG.I9
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As partidas. as paradas e as ·mudancas de andadura devem

se1' executadas smwltanearnente .- por todos os metralhadores. mas
sem precipitac:ão. O metralhador do centro acompanha o guia e

conserva a distância. Todos os metralhadores marcham em ·uma
andadura uniforme. regulada pela do guia~ cedem à pressãO recebida do centro e resistem à do lado contrário. As t'etifir.ac-õe~
relativas ao alinhamento, à comodidade nas· fileiras e à re~ulari
dade das andaduras, fazem-se s~m precipitação C' progressivame~te.
- Quando a p_eça atravessa terreno com obstáculos, os metralbadores afastam-se uns dos outros. a frente aumenta momentaneamente e cada um escolhe o se.u caminho sem sr.- preocupar. com
0 alinhamento. O guia continucl, entretanto, a dirigil· a pe~~a e a regular a andadura .
·
- O chefe de peça. diante de uma nas~agem que não possa ser
transposta pela peça em batalha, e ao mesmo tempo não corivenha
à formação regular por 3, pode comandar: "A vontade!" - nesse
caso o atirador proSsegue atrás do g·uia: da direita e da esquerda
do atirador avançam até a altura- do guia tantos metralhadores
quantos o permita a passagem. Os demais metralhadore~ passaln
atrás, reduzindo as distâncias .até ·encostar as cabeças dos cavalos
com as ,garupas. A peça reconstitue a formação, sem nova ordem,
logo crne seja possivel.
Mudança de diteção.

21. A pe0a muda de direção regulando-se pelo guia. que c.onfirma seu ~oviniento 'COffi o gesto cbrrespondente. Comanlda: À
direita (esquerda)- Marchei" - quando quer mudar de direção
segundo um arco de círculo de goo.
- Para fazê-lo. o guia indica a nova direção que a peca deve
seguir; em ·seguida orienta ·seu cavalo e diminue a andadura. para
Que fique em seu lug'ar à frente do atirador quando a mudança de
direção estiver terminada.
- O metralhador que serve de pião detem-se seguindo a djreção prescrita e volta. no mesmo lugar. evitando recuar; regula-sG.
pela ala movonte e dirig-e os metralhadores que lhe estão próximos.
- O metralhador da ala movente dá alguns passos em frente
~mtes de mudar de dü'C()ão, e desc'r'e-ve na andadura da marcha oU
na ordenada. urh arco de circunferência de extensão proporcional
ü frente, de maneira que não produza abertura ou compressão na
fileira.
Os metralhadores unem-se do lado do pião e lancam um olhar
para a. ~la movenie; a andadura diminue na proporção de seu afastamento desta ala.
- No momento em que a- mudança .de direção começa, os metralhadores da 2.a fileira alargam a andadura e ganham terreno para
a ala movente, afim de desembaraçar o pião. de modo que cada um
deles se desloque· de 3 meiraJhadOres para fora de seu chefe de fila.
Os mais aproxin:iados do pião desviam as ancas de seuS cavalos
l)Ura a ala movente.
- Quando a peça atinge a nova fr•ente, o guia .a condUz atrás
do si, indicando a direção ~ voz. ou gesto.
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- Em· todas as outras mudanças de clirecão de grande raio a·
peça se.g·u~ o guia, procedendo como na marcha e.m batalha. Os me..,.
tralhaciorcs unem ao centro e regulmn as andaduras de acordo com
os lugares Qne. ocupam nas fíleiras: o~ metralhadores da 2.a fileira
deslocam. quando lH'eciso, as ancas dos seus cavalos pnra o lado
da -·ala move"nte.
- Para fazer meia·-Yolta a oeca executa 2 mudanças de di~~·
ção- suce:-:sivas, u o comando: "Meia-volta à direita (esquerda)Mm·che!"_- que o guia confirma far.endo o gesto corl'espondente.-·
- Depois de lermináda a mudança de direção, o guia indica a
nova direção.
Rupturas.

22. A peça estando em batalha. em marcha ou parada. no tomando: "Por 3, (a·ndadw·a) - Marche!" - · a 1.a esquadra segue na
andadura da marcha ou_ na prescrita, e em form,ação por 3; a 2 a esquadra entra em seu lugar il retagum·cla da 1.a na mesma andadura e
forma(:ão. Jogo que seja possivel.
- A passngt:mJ para a coluna por 2 ou por 1 executa-se de ;modo
análop;o. ao comando: "Po1' .2 (1), (andad-tt1'a) - Marche!"- carla
t>sqnadra parte no r 2 ou 1: a 1.11 ünediatamente e a 2.a logo que disoonha de espal~O nec.essário.
Desenvolt.'i'rhento em batalha.

23. A peça em mnrcha ou parada. em coluna por 3, forma Pín
·batalha ao comando: "Em batalha (andadw·a.) Mw·che!" o
guia continua na andadura indicada no primeiro caso. ou avanc-a
2 corpos de cavalo e se dP1.cm~ no segundo: as 2 esquadras nvançan1
na mesma andadura do guia; a La obliqua o quanto necessário à direita para deixar espaço para a 2.a; esta obliqua ·-à esquerda e colocase à altura da t.a; todos tomam então a andadura do guia.

- O movimento executa-se ao me~mo· comando e de modo análogo, partindo da coluna por 2 ou por 1: o elemento da testa obliqua à direita, tanto quanto preeiso. parp oue o atirador possa se
colocar atrás do A-uia: eada esquadra constitue-se separadamente.
vindo a da retaguarda coloear·-se no alinhamento da testa.
- Querendo-se passar da formac.;ão err; batalha para a de coluna por 3 para um dos flancos, eomanda-se: "Peça, 3- à direita
{esque1·da) - Marche!" - as esquadras fazem à direita e alto. se
estavam paradas, ou continuam a. marcha, se ·e.stavam em movl·
ment.o.
o

- Este movimento só deverá ser empregado quando for imposto pelo loca-l, ou em parada. revista, etc.
- Para desenvolver a .coluna em batttlha, c.om a freritt~ para a
esquerda (direita), comanda-se: "l~m batalha, frente à esqnerrla
(diréita) - Mm•che!" - as esquadras f~zem à. esquerda (direita);
o chefe da peça toma a posição já indicada à sua frente,· se for o
caso.
- Tais movimentos só serão ordenados em easo de necessidarle
absoluta, imposta l)elo terreno. ou para. atender a uma situação de,
combate que se apresente subitaÍnente.
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Alinhmnento.
24. Estando a peça em ba·t~lha com sflu chef.e à frE}nte. ao
comando: "Perfilar!"-· o cavaleiro n. 3 da. 1.a fileira da 1.a esquadra c.oloca-se a 1m 50 à retag·uarda do guia (che-fe de peça) e com
a mesma frente· o; metralhadores da 1.a fileira alinham-se por ele,
olnando à direiÍa ou à esquerda, e\ os da 2.a cobrem os respectivos
chefes de fila a '1m,50.

- se· o chefe de peça auiser executa!' o alinhamento pela direita
(esquerda), colocal'á previ-amente, na ..-nova. linha, o metralhador
base da direita (esquerda) t' comanda: ''Pela di?·eita (esquerda) Pe1·{ila1·!" os metralhadores da 1.a fileira alinham-se pelo cavaleiro base, ·olhando à direita (esquerda) e os da 2.R cobrem os respectivos chefes de fila a lm.50.
- Ao comando: ''Fi1•me!" - todos os .-?·avalei.o:os: olham para ·{
frente e retomam a imobil \da de.
Abrü· e ttnü· fileiras.
25. Estando a peça em batalha com seu chefe à fre.nte, ao comando: "Ab1•i1• fileiras __:_--Marche!" - o chefe avança três corpos de
cavalo e volta-se para a t::·0pa.
- A 1.a fileira anmç-a dois corpos de cavalo e toma ·o alinhamento, a 2.a avanç-a um '30r·po de cavalo.
- Ao comando: "Unir fileiras ....:.. Marchei" - a 1.a fileira fit·-B:
~irme, o chefe de peça retoma a P06i~ão d;a~te do metra!Jlador do
cent.ro e a 2.a fileira retoma a distá·1cia t·egulamentar.

Recuar.
A peça, estando em batalhz~. ao comando: ".4. ?'etaquarda -o guia e todos ü~ rnetra 1hadore~ !.'Pcuam inclivl.:Jualmente.
cons-ervando os- respectlvos ~cgares. :tté o comanõo: "A.Uo!"
Em umq fileira (Fig. 20) .
26.

Marche!" -

lz-rsoUA{lPA

CtnLtlRf...l j 1'-ESQU,.ORA (lFILE1RA)
FIG 20

·27. A formação em uma flleir'a é emQ;L"17gn.du para_ dissimular·
a peça atrás de uma nráscar'i, para iludir o inimigo quanto ao efetivo,
etc. As esqua:dras em uma. fileira ~o~ocarn-se ao l-ado uma da out:.:-:1
sem intervalo, com o chefe da peça a 1m,50 na frente do m~tralhador
do centro, quando a peça· A.'~Lá isolada (li'ig .. 21).

o-..,

1~s·o . -::_.. ,.

2' fSOUhDRA (1 >I lEtRA)

~~~~~ ··~

l1'fSillJAIIRA {1

FIG 21'

filEI~
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- A:. peça em marcha J:; parada em batalha, à voz "Em mnn file-ira - Marche!" - o guia continua na andadura indicada ou avan-;'1

dois corvos de cavalo; a La esquadra obliqua à direita o necessário~
f' í'Úrrha em nma fileira, adotando a 'mdadura do guia; a 2.a esquadra
f01;Ina em uma fileira à· esquerda da La.
- o movimento execuh-se ele modo análogo, partindo da colu~a
por -três. vor dois ou por am; as es·quadr_as tomam, primeiram?nt~.
pelo caminl~o maís curto, seu~ lugares ~m relação ao guia.
-A rcç.a em marcha ou parada f'ill uma fHeira, à voz· "Em. dua~
Ma.nhe!" q guia continua na. andadura indicada _011
avanf;a ·ao passo até que o c!eslocamemo, seja suficiente para os demais
metralhador~s Lomal'em a formação -ndicada; as duas esquadras formam em duas fileiras, adot,,tr.do a andadura do guia.
·

file-iras -

- As rupturas da formaçã.o em uma fih~ira para n.s· de coluna·
pÜr três, por dois e por um, executam-se aos mesmos comandos .e _se~·
gundo os me:mws princípios que partindo da forma(:ão c:m batall1a.

-

a

A p1)ça em uma fileira .monL1. e apela como foi indimtdo pal·a
o chef~ da peça avança de dois corpos de cavalo.

~squadra;

Ataque a cavalo.
28. A .seguranç.n da§ ;.;nidndes de metralhadoras e de engenho..,
resulta, normalmente,- da SU'l colucacão no con;unto do dispositivo d<l.S
tropas a que apoiam. EntretantO. :1 extensão das frentes em Qf.h·
atuam as unidades de cavalaria pode criar, para determinados el~
mentos de me.lralhadoras. sit.uru;ão de momentâneo isolamento. exPODdo-o.s a perigos imprevistos a que deverão fazer frente com os próprios n)eios. Pode, assim. snrg·ir para esses elémentos a oportunidacl~
de atacar a cavalo, a ar.-ma bran-ca. Desde ·que tal oportunidade se·
apresente o chefe' de peça nàc dev9 Jeixá-la P.scapar: ataca sem hP-si-·
~ação. até mesmo n~ pi"ópria for-mação em 'qtw c:;tiver. afim de tirar ·:,1
maior partido da surpresa. Há, gera! mente. vantagem em l'eunir <:1""
mBtralhadores ant.es de atactn· um adversário a cavalo. desde que 3<:'
disponha de t.ernpo. entretanto, convem abol'Cbr em formação abeJ·t..'l.
um ir:imigo a pé. A carga. porem. não deve ;)artir de ma i:: de Hü rn.
d.o objetivo, para não perder a coesão e a iínpctuosictade ~
~1archando

a peça a g·alope ou a galope largo e_ os metl·alhador•~.:;
Chf~fe da peça comanda: ''Prepm·a1· para iJ
cd.raal" - antes de chegar ao pont.o ~m- que cleYe começar a carga e:
"Cm·ga!" - qua~do chega a 50 ou 110 m. do inirr,;go.
- Ao comando: "Carqal" - repetido por t.odos os metralhado~
res. cada qual alnrga o 5alop.;.. o mais possive.l. tomando a posição pi"N·~
'c. ri ta na eseola do cavaleiro a cavalo.
dE:" espada em punho, o

~ Os condutores· de c..ugueiro deixam-se ultr·apassar pelos
mais metralhadores e formam uma fiteira à rethg·uarcla deles.

d~->

·No ataque frente a ~·rente, a peç.a deve aprescntar·~se parai~~~
tamenf.e ao inimigo, centro contra centro.
- ,1\o átaque de flancd o chefe· da pe~,;a procura ·atingir com (..
centro da .sua tropa o flanco contra-~) qual dirige- o ataque.
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- A carga tm·mina ~da perseguição do adversário. q'uet tenh:-1
ele retrocedido antes da abordagem. quer ter1~1a cedido por efeito tio
choque,
- Parn por fim à pers:~guição, ·~ chefe d<::. peça comanda: "Re-~1,
nirl" - a esta voz ou toque correspondente, os metralhadores se dt,..ígem a g-alope. pelo caminho mais ::.urto, paT'a trás do chefe da pe~.-1.
e formam rapidamente em batalha, som procurar os lugares habi-

tuaís.
___:_ Para fn1·mar a pet;a na orde:11 nor-mn( o seu· chefe dá a voz:
.. A seus ~uya1'es!" - marcha ao passo enqurmto os metralhadores e oa
cargueiros retomam os seus lugares habituais na formação em batalha.
ARTIGO li[
A PEÇA E::!\1 ORDE::>I '8!SPE 1'.SA

Dlspersào por es(\uadras em ;wof"undidadr e

('01

largura.

Dispersão em forrrr;Seadores.
Dispersão em caso je surpresa.
Expl.o~adore!.

29. As formações em ordem di<:;persa sã0 formações de marche,
dG aproximação e de combate. Perrmt~m d!_rnínuir a visibilidade
vulnerabilidade da tropa.
-

Os chefes de peça _colocam-se na posição de guias de suas

peças quando a peça torna uma ~armação disrf!rsa. O cerra-fila (1C.

chefe de peç.a passa, então, 1.:.ara a

primeir~t

fileira.

- Na segunda csqnaclt·~-; o prirHeiro wnniciadm' desctnpenlmrá
J)avcl que cabe a um cabo cmt. de esquadra.

- O n. 2 da primeit'EJ rileiJ·a (!a. prim1~ira esquadra se·gue o
a seis metros·de distância ou marcha na direçfl0 indicada,

1.'

gui~l

- O Chefe da peça- ind:ca a nova formação que as csquad[·as dt~
\'em adotar; na falta de in,:ilcação, e~tas contmuam na fopnação em
que se- achavam.
- As andaduras, para as diversas evoluções em ordem dispersa,
~ão reguladas de acordo COI!l os princípios gerais das evoluções.
- Os prccessüs acima inrl"ieatlos ;;ão nplicaveis à peça c>rn
ou parada, em uma fonnac;fw qua!quer.
·

J~l'lt·tha

- Os inLervalos e as distfrnrias ~âo modificados à simples
cnçilo do chefe de peça, qualquer que seja o modo de dispersüo.
-

iDuJ~

Exemplo: "A tantos metros de interval_o ou de distâncin 1"

- A peça é reconslituida numa formaç.ão qualquer à simples
indicaç.Uo dessa form!).ção daàa por seu chefe.
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Dispersão por "esquadras em p1'o(ttndi_dade (Fig. 22) .

z•tSO!..!!.Di?~

(COL 3

2 OIJ \)

FlG 22

Ao eorn::mdO: "A tantos metros de r!isidncia, por esquadra,
(andadtu·a) DiSLJeJ'São.f'' a ~~:.;quadra-guia marc!1a
na direr;ão indicada, na ancbdura de marcha ou na que_ for ordenada;
a outra t~squadi'a coloca-se ü distância detcnmnada (na -falta de indieaçtio a _30 m. ). modificanrJo convenientement-:~ a andadura, tonw a
formação prescrita e dcpoi~ acompanha na mesma andadura a esquadra de dil·er;ão.
30.

(formarào)

Dispersão pol' esqwJ.dtas cnr lar{rw·o (Fig. 23).

.--

3o.:oo
',,_

__

r

15':'coj
z·t~Out.r.~.~

(CO~ 3

2 ou 1)

r:!O

23

31. ·Ao comando: "A tantos m.f'tros de intervalo por esquadra..
(andallnrn) - Dt<Jpetsão !" - a esquadra-gma !JJ,Hcha
na c!ireç:ão indiracla, ua andadura de marcha ou na cornnndada. tomanrlo
a nova funnaçüo, st' for o caso; a outra avança 'Jb!iquando à e."Qll·~t·da
até atingir o íi)tePvalo fixa(.io (na falt~ de indicnc-il_o. 30 m.) e na ::ttldadm·a conYenientc, lorna o csealonamento de urna quinz~na de melros;.
logo i:ILW e5te.ja or·icntarln, toma, se for o cn~o. 1 forrria(;âO pr~scri!n.
({ó1'maçào)
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·r 32. .-\. formação da peça em forrageadorcs, que é uma àas formaç.õcs de d isper·são por esquadras em largura, pode tambem ser· t.omadn diretamente.
- Ao comandO: "A tantos metrc.s. (andadura) - Em {orra(feaclores r - a esquadra de direção. se coloca a ô m. à retaguarda do
chefe de p.eça e desenvolve-se em forrageadores
'

- A outra esquadra toma, obiiquando, o intervalo necessário e
escalonando-se de uma quinzena de metros, onenla-se na nova ctireçãÓ que deve seguir e então desenvolve-s·e em furrageadores.
-

Quando o_ intervalo não fcr especificndo no comando, o.:. mctomam entre si o intervalo de 5 m.

lralhadore~

- As e:::quadra.<.: regulam-se pelo guia; as I'etific.acôes relativas
ao ulinhamcnt.o e aos intct·valos devem ser feitas avançando e ;.;em
ah·opelos.
- A peça passa da disper-:::ão em forragc:.:ldores pam. ·uma formação qualquel". do r~1osmo modo que estando em 1 fileira.

- A peça dispet·sa em forrageactores pode at.acar a arma branea,
de aeordo c.om as me~mas prescrições estabCiecJdas para o ataque
a cavalo. A formacfw em forragcadorcs. aliás, pode sm· tomada ·em
vi:: ta mesnYo do atnque; que" será então realizado imediatamente.
- Os fol'r?.g(>actores executam uma meia volta à esquerda ao
cornarÍdo: "Me in-volta ind-ividual r

- A r·ennião ela peça, depois de dispersa em forragcadores, efetua-se tanto qtlanto possivel <lO abrigo. das vistas e dos fogos adversos.
Dispersão em caso de

sw~'l!resa.

33. N(l caso de ser· surpreendida. por fogos de infantaria, eHgenhos blindados ou de aviões, a peç.u pode dispt:=rsar rapid:Hr·H.t,e
em fonageadol'es.. ao eorn:mdo: "Em {orr,lgeorJ.ores - ! vontade r ou
.. ;.l/.eia-votta, ent foJToÇJeadores - A vontarle !"

- Os rnetrrtlhadores ayan~:am a gnlope, pelü cnminho .inais curto.
atrás do cbcf(' de pt•ça, que indif:a nitidtnnentc a direção. O que se
achar ma 1::: próximo do chefe da peça coloca-se ~t su"a retaguarda e os
demais distribu0m-se à clireiLtt e à e:::ê}uel:da daqude, tomando 111':1.~ on
menos 5 m. de intervalo. sem procunn· lugaret') normais e som disl.in1:ão

de esquadra.
- No caso chY ser sm·preendido pol' Lir·os de at"tilharia, o chda
de peça. pode dispersar sua peça por esquadras, seja em largura, seja
em profundidade. ·corno estú prescritO. As esquadras tomam. E:"m prmC'ipio. a formar,.ão em .coluna por 1. mas podem. se for necesstu·io.,
tornai' uma fórma.ção mais adt'qtwda ao tel'reno. o chefe de [jeça a
c.ondnz peocnr'<.Ulclo o mell.wr ponto ou ítinerál'io para abrigá-la ctos
t.n·os c das Yistas.
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Exploradores~.

34. Os' metralhadores ·são empregados como exploradores nas
condições previstas e reguladas no n. 361 da 1.a Parte-2.o Vul.t
do R. E. C. C.
ARTIGO IV
DISPOSIÇÕES PARA

p COMBA'rE

A Pni

35. Quando a peça apeia, os conQutores de cargueiros ficam como
guarda cavalo5l.
- Ao comando: "Combate a pé!" - o chefe de peça e os serventes
apeiam; o atirador e o 2.0 remunictador entregam os seus cavalos ao
condutor· do cargumro-peça; o chefe de peça e o 2.0 municiador entregam seus cavalos ao _condutor do cargueiro-munição; o 1.0 muniCHldor
e o 1.0 r(mmniciactor entregam seus cavalos ao condutor do cargui~H'o
reparo (Fig. 25) •

:0.10
!~/;Í'
f$~i
~··~
,fiG.25
No ·caso do cargueiro-reparo ter de acompanhar os serventes na
marcha de aproximação a pé, o ehefe de peya entt·egará o seu cavalo
ao condutor do cargueiro-peç:a; o 1.0 municiador e o 1.0 remunicia.dor
entregarão oE= seus cavalos ao condutor do cargueiro-munição; os
demais me.,.tralhadores obedecerão o que foi prescrito acima (Fig. 26).

Col. de Leis -

Vo!. IV

11

162

A'fOS Do PODER EXECUTIVO

- Os. serventes de.scarreg·am em seguida o maten,a! e forn~am
rapidame.nte. à retagnar·da ào chefe de peça, em coluna por 1, na
segmnte ordem: atirador·, 1,0 mumciador, 2.0 municiador, 1.0 e ·2.0
remumciadores (Fig. 27) .
P';.

ru:

(0
~

<!$
:Q

•

I'JG. 21

Os condutores eonservam-se a cavalo, salvo ordem ém cou-

trário.
ARTIGO V
DESCARli.EGAMENTO DOS

CAHGUEIROS- 'l'RANSPORTE DO MATERIAL- GAHH.EGAMENTO DO MATERIAL

35. Os serventes tendo apeado, f<eus cavalos distribui do~ como
está prescrito no n. 35, ao. comando: "Combate a pé!
o chefe de peça:
leva a luneta-alça;
retira o seu mosquetão e coloca-o a tiracolo;
retira ·uma bolsa de rnunicào do cargueiro-peça e
põe em forma ~ua peça em coluna por- 1.

o atirador:
leva a bolsa de acessórios;
retira. a metralhadOra do c.arg·ueiro e coloca-a em bandoleira;
retira uma bolsu de munição do cargueiro-pec,:a.

o Lo municiador:
-

leva a bolsa rorn uni jogo de espelhos do periscÓl)io e corre{.úr
de pontaria contra aviâo:
retira o reparo do Cargueil'o e leva.'-o na:: costas;
retira duris bolsas de munição do cargueiro-peç:l.
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o 2..0 municiador:
retira o 5eu mosquetão e o porta cano sobrcssalerite,. que são
eonduzidos a tiracolo e
rc>lim duas bolsas de munição do cargueiro-pe~,;o.

os remuniciadores:
rctmun cs seus mo:::quetÕ(~S e os colocam a tiracolc,
rctil'(Hn, do cargueiro-pe·ça, duas bolsas de munição, cada um.
l•'ormam em colulla por 1 à retaguarda do chefe de peça e
avançam em ::.eguJCia para a primeira postçâo de abrigo, onde são tomadas as d1sposir;ôes preparatórias cte combate.
37. Ao romando ·: "Desmontar .e ca·rregar !"" -os servente~~ r~e
t.ornam o mat.erial que tinham descarregado. di!'igr.m-se para os carguen·os, conduzidos pelo che.fe de peça e i:mrreg~m o material.
ARTIGO VI
EN'l'RADA EM POSIÇÃO

Disposições preparatórias tomadas na posição de abrigo.
Entrada CTI? posição.
Mudança de posição.
Disposições p?•epR:ratórias tomadas na posição de abrigo.
38 . . l\'n iminência da entracta em posiç.ão, ao c-omando: "P'I'epanzJ<
pm•a .o com-bate r~-

o ca1Jo chefe de peça:
repete o comando;
coloc-a a máseara em pos1çao de alerta;
auxilia a lubrificação ·da meti:alhadora;
observa cuidadosamente os três golpes de &egurauça. que o
alirador deverá dar;
rnrrega c trava o .seu mosquetão;
colora-o novamente a tiracolo e
quando a peça estiver pronta, informa: "Tal peça, Pronta
o ati!'ador:
coloca ::1. máscara em posição de alerttt;
lubrifica abundantamente o interior da raixn. d'e culatra e ligeiramente as partes susc.etiveis de atrito· do alimentado r da.
metmlhadora;
dü:põe a metralhadqra para o .fogo (F -no registo de ·segurança);
dá tt'Cs golves de segurança;
-· colo~.:a a metralhadora em bandoleira;

r.

164

ATOS DO PobER EXECUTIVO

inspeciona, carrega e trava a sua pistola e
informa: ' 1Atirador, Pronto. r
o 1.o municiador:
- coloca a máscara em posição de 'alerta;
- inspeciona, carrega e trava a sua pistola e
_:_ informá: 1.0 mun-ícwdor, Pronto/".
o 2.0 municiador e os remuniciadores:
- colocam a máscara em posição de alerta;
;_ insp.erionarn, carregam, travam e põCm a tiracolo os seus
mosquetões;
- informam: ('Tal •..•....... , Pronto!".

Entrada em posição .
39. O cabo chefe de peça:
- estando na posição, ajoelhado ou deitado, frente para o objetivo, e depois de ter recebido do cmt. da ~ecção os elemP.ntos
iniciais do tiro, comanda: "Homem a homem (peça) -Em po-

5iç&o In;

.J.

-. det;igna ao 1,0 rnuniriador a posioão da peça;
- auxilia o 1.0 municiador na montagem do reparo, colocando
a perna direita' na po~ição normal (ou na indicada);
-- coloca-se à direita da metralhadora, depois que esta estiver
instalada;
dá os elementos de tiro ao atirador;
- informa ao cmt. da seeção: ~~Tal peça, P1'0nta !".

o 1.0 municiador:
- desloca-se para o local designado pelo chefe de peça;
-- retira O-reparo das costas;
- desdobra e monta as···pernas dianteira e esquerdà do reparo,
colocando-as na posição normal (ou na il~dicada) ·;
- orienta o reparo para o ob~etivo;
- auxilia o atirador a coloca:v a peça no reparo e prende a metralhadora na forqueta com a braçadeira e fivela;
· - coloca-se à esquercla- da :metralhadora;
- abre a sua bolsa de munição;
_:__: examina os carregadores e introduz um no respectivo receptor;
-· coloca, se for 'o· caso, o periscópio e o corretor ct~· pontaria
contra avião e
- informa: "1.0 municiador, Pronto r.
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O atirador:
_ à indicação. comando ou gesto, desloca-se para o local deter-·
minado pelo cabo chefe de peça;
·
_ coloca a metralhadora sobre o reparo, apertando a~ porca
fixadora da coronha;
- coloca-se atrás da metralhadora;
- recebe e regista os elementos de tiro;
.

I

repete. após reg·istar. cada um dos elementos de tiro;
trava a arma (caso não tenha de abrir fogo imediataffienteh
_:_ informa; ''Atü•ador, PYonto/".
O 2. 0 municiador e ·os remuniciadores:

deSlocam-se para as próximidades da peça;·
dispõem suas bolsas i10 chão e
_,_ informam: "Tal ...... , Pyontor.
Termina-da a entrada em posição, o chefe de peça faz seus homens
se abrigarem na proximidade da peça, sem. se amontoarem, até o momento da abertura do fogo.·
Mudança de posição.
40.

Ao comando: !'Desmontar para

t1·ansp~1·tarl".

O cabo chefe de peça:
- repete o comando·;
- desrrionta e dobra a perna direita do reparo (de :Pois.
rador ter .retirado a metralhadora);
fecha sua bolsa de munição;
i'orma sua peça em coluna por 1 e
desloca-se para onde for determinado.

d~

ati-

O athmdor:

- dá três golPes de segurança, após o 1. 0 municiador ter retirado o carregadOr;
- solta. a porca fixadora da corOnha;
- retira a metralhadora, depois que o 1.0 municiador tiver solto
a braçadeira;
- desmonta e dobra a perna esquerda do repar'o;
- segura a metralhadora pelo delgado e pelo punho (se. ainda
üstiver quente) ou a- põe a tiracolo (se já estiver fria).;
apanha sua bolsa de municão e
-- ~ntra em forma atrás do cabo.
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O 1.0 municiador.:
retira o carregador que está na ar.ma;
fecha sua bolsa de munição;
solta a braçadeira que prende o cano da arma;
desmonta,_e dobra a perna telescópica dianteira:

coloca o reparo nas costas e
entra em forma atrás do atirador.
O 2. 0 municiador:
fecha suas bolsas de munição e '
entra em forma atrás. do 1. 0 -·municiador.
Os remuniciadores:
- fecham suas bolsas de munição e
- entram e~ fOrma atrás do 2.0 municiador.
41. Se o deslocamento .for apenas de alguns metros o chefe de
peca comanda: "A braço- Transpm·tar!".
O atirador:

Se o deslocamento for· rastejante:
segura 'as pernas posteriores do reparo e combina o movimento
com o 1.o municiador.
Se. o movimento não é rastejantc:
depois qu(' o 1. 0 municiador retirar o carregador, dá ·Lres golpes

de St:!gurança;

- mergull;la poÍ' baixo ·do conjur1to reparo-peça e
,....._ com uma das mãos segura a perna telescópica e com a outra
uma das perm.1s posteriores.
O 1.0 municiador:

Se o moVimento é rastejante:
- segura com a mão direita a perna telescóPica do reparo e combina o movimento rastejante com o atirador.

·Se o movimento não é rastejante:
-

retira o carregador do raceptor;

- apanha a munição que sair da câmara com os golpes de segurança dados pelo atirador e
- retira os espelhos· periscópicos ou o corretor de pontaria (se
f o~ o caso), colocando-os na bolsa.
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ARTIGO VII
PREPARAÇÃO E EX:IWUÇÃO DO TIRO

-

-

Preparação do tiro.
Execução do tiro.
Ttro com cartucho de festim.
Interrupção momentânea do tiro. ·
Cessa cão do tiro.
Inspeção das metralhadoras.

Preparação do tiro.
42.

Ao coma:ncto: "Alça ianto!".

O cabo chefe de peça:
- repete o comando e
- veriftca as operações a serem executadas pelo at1r&dor e pelo
1.0 municiador.
O atirador:

inscreve a alça e
arma a metralhadora.
O 1.0 municiador:

-

introduz um carregador no respectivo receptor.

Ao comando: "Objetivo tal!".

O cabo chefe de peça:
identifica e observa o objetivo;
repete o comando indicando a clirecão em que ele
tra e

mente.

se

encon-

informa: "'Tal peça, Pron·ta!" ou levanta o braço ventcal-

O atirador:

- repete o comando, procurando identiHcál' o objetivo;
- aponta a metralhadora (para o centro do objetivo, se for co~
mandado o tiro concentrado e para a esquerda do objetiVo, se o tire
for ceifante) e
-.informa: "Obietivo tal - Atiradm·, PTontorn.
Execução do ti1·o.
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43.

Ao comando: "Fogo!"
O cabo chefe de peça:

- repete o comando ou baixa o braço energicamente e
- observa o tiro.
O atirador:
- preme a tecla do gatilho e
- procura manter a arma apontada sobre o objetivo.
O 1.o municiador·:
- alimenta a arma e
- acompanha o seu funcionamento.
O 2.0 municiador:
- prepara e verifica os· carregadores antes ·cte entregá-los ao 1.0
municiador.
- Se o tiro parar repentinamente, o atirádor abandona a tecla,
arma a metralhadora e procura por duas vezes recomeçar o tiro, salvo
ordem contrária do chefe de peça; se não cons!=lguir isso, fixa a arma.
em direção.
- O chefe de peça informa ao cmt. da secção: "Tal peça -Incidente de tiro/" - depois, auxiliado pelo atirador e q 1..0 municiador,
procura resolver o ine.1dente; mas; se Um cartucho estiver int!'oauzido
na câmara e se a arma estiver super-aquecida, para evitar· umil explosão espontânea, é preciso que o incidente seja removido em menos
de 30 segundos: no casó contrário fechar a culatra e deixar a. arma
ee resfrim antes de procurar resolver o incidente.
- Em qualqncrr·caso é preciso evitar colocar a cabeça perto da
janela de ejec;fta e passar na frente da boca da arma.
- quando a :peça está pronta para at_irar, novamente carrega.da
e apontada, o cllef.e de peça informa: "7.'al peça, Pronta!".
- Se, por exigência do eombate, a arma atirou~ 500 tiros hlinterPuptamente, é preciso resfriar o cano, se as cirqunstâncias o permitirem.
- Para isso, colocai' por baixo da camisa, panos molhados e borw
rifar o cano com as bolsas de água.
Tü·os co.m ca1'lucho de festim.

44. Executam-se, em princípio, com cano especial, utilizando--se
o reforçador para tiros de festim e com cartuchos de festim para
armas automáticas.
'
Interrupção mom.entânea do tiro.
45. Ao comando: "Sttspender [oao !".
O cabo ehefe de peça:
- repete o comando, ou intel·cepta, com a mão aberta a linha· de
mira entre a alça ·o o olho- do atirador;
- verifica a munição consumida e a disponivel e
- informa: ao cmt. da secçãü sobre a muniÇ'ão.
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O atirador:
- retira o dedo da tecla e
- contmua a observação do objetivo, logo que o chefe de
retire a mão, ou comanda: "Continnar fogo!"

p~ça

O f. O municit.tdor:
-

introduzir um carregador no receptor, se for o caso.

Ao comando: "Continuar fogo!" elementos anteriores.
46. Ao .comando: "Cessar fogo!".

este é recomeçado com os

O cabo chefe de peça:
-

repete o comando;
verifica a munição consumida e a disponível e
informa ao cmt". da seCção sobre a rimnição.

O atirador:
- retira o dedo da tecla do gatilho;
- após o 1.0 municiador ter retirado o carregador. dá três golpes
de segurança e
- inscreve a alça em 200 metros.
O 1. 0 municíador:
- ·retira o carregadOr;
- retira a munição que ficar no alimentador e
- apanha a munição que s~ir da câÍnara com os golpes de segurança dados pelo atiradOl.'.
- Ao comando: "Tal peça - Limpeza!".
O atirador:
- auxiliado pelo 1. 0 municiUdor, faz a limpeza da câmara da
caixa da culatra e lubrifica os mecanismos da cula'tra e de disparo,
tudo sob as vistas do chefe de peça.
- Se a cessação do fogo deve ser seguida de um deslocame-nto, ao
comando: "Cessar o fogo, fechm· as bolsas".
O atirador e o 1.0 municiad'or:

-

procedem como foi prescrito para o caso de "Cessar fogo!".

O 2.0 munkiador: ,

- coloca todos os carregadores nas respectivas bolsas, que são
fechadas.
- Ao comando: "Desmontar para l1·ansportm·" - todos os metralhadores procedem como foi prescrito no n. 40 e o material é coloca~o sobre os cargueiros.
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47. A inspeção das metralhadoras e àos carrego.clores é obrigatória antes e depois ·de qualquer exercício em que se empreguem
cartuchos de guerra, de festim e de manejo.
-O encarregado da inspeção coloca=-se ao lado e á retaguarda
da metralhadora, verifica se existe carregador. no alimentador, faz
executar três golpes de segurança e manda abrir a culatra e\ passar
uma· escova no cano. O atirador fecha depois ,a culatra.
- A inspeção elas metralhadm·as é semp1'e, pauada por nm ofici~tl
antes de deixar o terreno. Este oficial verifica se os cartuchos de
guerra ou de festim não empregados no exercício, assim como se
todos os estojos, provenientes dos cartuchos disparados, foram -devolvidos ao sargento encarregado do tiro.
--Passa igualmente inspecão nos mosquetões e cm·Lucheiras (R.
T. A. P.).
CAPITULO IV

Escola da Secção de· Metralhadoras
AR'fiGO I
GENERALIDADES

A escola da secção tem por fim :
1.0) ensinar aos -chefes de peça, serventes e condutores a evoluir
e a combater na seeção; cada homem deve -ser insf.ruido no .papel
particular que deva desempenhar em ligação com seus camaradas de
combate e ser, alem disso, capaz ele--substituir qualqtJer mn deles:
2. 0 ) ensinar à secoão foclos os moviment-os, uteis ao seu- empr·ego,
seja isoladamente, seja no quadro do pelotão.
-A escola da sec~~fio trata elos movimentos· a executar pelas 2.
/18.

peças.

·

- Durante os movimentos as peças são designadas: 1.a peça, 2.a
peca; a· 1.a considerada à direita nas formações desenvolvidas e na
testa_ nas formaçõe_s em coluna:
:_Salvo indicaç~o contrária. a 1a peça é a de direção.
-Durante as evoluções, o grupo extranumerário da secção pr-ocede como o seu eorrcspondente do pelotão de fuzileiros.

-A escola da secção de metralhadoras e-ompreoncle :
movimentos em ordem ·unida;
movimentos em ordem dispersa e de maneabilitlade;
3. 0 ) execução dos fogos.
-Os movimentos de ordem unida, de ordem dispcr~a e de ma~
neabilidade, constituem ohjeto do present-e TítulQ.
- Quando uma .<:enr:ão de metralhadora ·é destacada, obedece, Janto
quant(l- possivel, às lH'escrjç;ijes do capítulo V.
1.0 )

2 °)

.
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ARTIGO II
A, SECÇÃO A CAVALO- Ti:M ORDEM UNIDA

49.. A secção de r:rietraihadoras, em batalha. ou em coluna. marcha, rriuda de direção, ou de andadura e para ao gesto ou ao comando
do seu chefe.
-Os princípios.· os comandos e os gestos. são os
para o p~lotão de fuzileiros.

-m~smos

que

-A existência de Cargueiros conduzi'dos a mão exige constante
regularidade das andaduras. A atenção d.os metralhadores e sobretudo dos condutorés de cargueiros e a repetição dos gestos pelos graduados evitam as flutuações· na marcha.
- Em terreno çlificil, à indicação: "A' vontade!" - as peças
abrem ou cerram os intervalos ou passam em coluna. de acordo c.om
as necessidades: conduzidas por seus chefes, escolhem as melhores
passagens e procuram r~tomar, logo que possivel, os intervalos e
distâncias normais. ·

.-- Se necessário, empregam-se alguns metralhndores como explo-

radores do terreno.

Exercícios de ordem unida :
-Formatura;
_- Colulla por 3;
- Coluna por 2:
- Coluna por 1:
-Linha de esquadras por 1J justapostas;
- Formacão em batalha;
-Montar e apear;
- Marcha em batalha;·
-Mudança de direção;
--- Rupturas;
- Desenvolvimento em batalha;
-Alinhamento:
-Abrir e unir fileiras;
-Recuar;
- .l:í'orrnação em 1 fileira;·
-Coluna de pecas em batalha.
-Ataque a cavalo;
-Carga e
-Reunir.

F'ormattwa.
50. A formatura da seccão realiza-se obedecendo aos mesmos
princípios e comandos que à da peç.a. I~xecuta-se- normalmente em
coluna por 3 e, eventualmente em batalha ou em linha de esquadras
por 1, justapostas.
'
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Coluna por 3· (Fig-. 28).

..

~

w

'.

~~

'"'

FIG. 29

5'1. A coluna por _3 é a forma~,;.ão normal de reunião; é tambeln
formacão de marcha e de manobra.
- À retaguaÍ'da do cmt. da secção, a 1m 1 50, coloca-6e ·a 2.0 remuniciador da 1.a peç.a; as peças e o gru:Po extranu'merário, em coluna
poJ.' 3, são colocados sucessivamente a üma distância igual à que
separa as fileiras, isto é 1m,50. em formação de reunião e de ma-

nobra, Om,75 -em formaÇão de estrada.

-Os metralhadores numeram por 3 em cada esquadr:i.
-A .secção em coluna por 3 monta, apeia, marcha' e faz alto, de
acordo com os princípioS já estabelecidos para a esquadra e a. peça.
-A boa execução da marcha depende, principalmente, da regularidade das andaduras do- guia. Cabe particularmente ao cerra-fila
(cabo' cmt. do' grupo extra) :wlar pelo que interessa à regÚlaridad·e
da marcha.
- 1-\.. c'oluna por 3 faz meia-VOlta ao comando: "Secção, meia-volta
à direit-a (esquerdal - Marche!, ou ao gesto correspondente. A coluna segue o guia; este executa duas mudanças de direccão sucessivas.
-O cmt. da secção pode dar a voz "Meia ,volta {ndividualf' quando as circunstâncills o exigem. Os metralha dores, em cada fileira,
abrem, então, à direita e à esquerda, e executam_. individualmente a
meia-volta à esquerda.
.
-
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A Coluna por 3, quando para na estrada, ··conserva ·a mesma formação e todos os cavalQs s_ão ·mantidos em seus lugares e voltados
para ai direção de marcha.
Coluna por 2 (Figo 29 l o
52. A coluna por 2 é uma formação de marcha que permite

melhor aproveitar os lados da estrada ou a coberta de uma fileira de
árvores para dissimular a secção à observação aérea e terrestre.
-Em co tu na por 2 as peças e o grupo extranumerário sucedem-se
como na cOluna por 3, a Om,75 de distânCia.
-A secÇão passa da co.luna_ por 3 à coluna por 2, e inversamente, aos mesmos comandoS e processos i·ndicados para a peca: as
peças e o grupo extranumerário procedem como foi prescrito para
as esquadras na escola da peça.
·
-Em coluna por 2· a secção monta, marcha e apeia, segundo os
pfi.ncípios estabelecidos' para a peça.
Coluna po1o 1 (Figo 30) o

53
nobra.

o

A coluna por 1 é uma formação de ma-

- Aplicam-se .à coluna por 1 as mesmas
regras já estabelecidas para a coluna por 2. O
ô·mt. da secção é seguido, a 1m,50 pelo cabo chefe
d~ 1,.a peça. ,As peças e grupo extranumerário
fiCam em coluna por 1, conservando os cavaleiros a distância de Om,75.
· Lhúw de eúJttfu11'as por 1,. justapost-CI-s (Fi-

gura 31).
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5-L A ·linha de esquadras, por 1, justapostas, é uma formacão
de reunião e de ·manobra.
-As esq~adras. em coluna por 1, são colocadas à mesma altur:t,
na mesma ordem, da direita .para a esquerda, como na secção em
batalha.
-O grupo éxtranumerário forma, em' coluna por 1, a 1m,50 9e
di~tância; do 2.0 cargueiro da 2.a esquadra da J.a peça.
-Na formação de reunião, o intervalo éntre as colunas por 1,
é de 1 m.; na formação de manobra esse intervalo pode ser aumen-

tado de acordo com as

i~dicações

do crnt. da secção.

Formação em batalha (Fig. 32).

à•

1" PEÇA

PEÇA
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. (BATALHA)
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55. A íorniação em batalha é uma formação de manobra. e,
eventualmente. de l!ombate a cavalo e de .reunião.
-Nesta formação as peças em batalha colocam-se na mesma Iil.lha.
- O cabo chefe da 2.a. peça, oentro da formação, serve de homemba&tl e fica a im,50 do ·cmt. da secç-.ão. ú grupo extranumerário forma
uma a.a fileira à retaguarda do centro- da secção e a 1m;50 ·cta 2.2
fileira.
- A frente norrnnl da secção em batalha é, assim, de cerca de
15 m.
- Ao comando: "Pm' esquadras - Nume1'aT por 3!" - numeram
apenas os cabos e soldados d:;t 1.a fileira das esquadras, corno na escola

da pe,o.

M onto.·r a cavalo e apea1':

56. A t=eccão esl.ando em batalha, o cmt. a cavalo à .sua fi'ente
e os cavaleir·os a pé .. .5~-'gurando o.s respectivos cavalos, ao comando:
~iPTeparar pa'l'a montar~" - o cmt. e- as esq·uadras ímpares avançam
3 corpos de cayalo. Ao 'comando: "A cavalo!" - a secção monta como

foi indicado para a eseola da peça; isto feito, reconstitue.:.se a formaçãO Sem nova ordem·.
- Estando a secçã.o a t.avalo, em b3.talha, com seu ·cmt., à frente,
para apear, este e as esquadras ímpares e os metralhadores correspondentes da 3.a fileira ao comando: "Preparar para apear!', - avançam
5 corpos a caValo. A secção apei.a, à voz de "A pé!" - 'd8 aeordo com
as in'dicações da escol h da peça.
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Estando a secção a pé na formação acima, isto é, as esquadras
avancadas de 5 corpos de cavalo, o cmt. pode mandar montar
ou reconstituir a batalha a pó, dàndo a voz de "Retomm· o aUnha,nentor'.
·
- Em cada fieira de 3 os- .metralhadores unem primeiramente
ao n. 2 e depoiS. à secção formada em 3 fileiras.
ímpare~

}d.archa em batalha.

57. A seccão em batalha, marcha, muda de andadura e faz alto,
como a peça.
Mudança_ de direção.
58. A secção. muda de direção, regulando-se pelos mesmos princípios estabelecidos para a peça.
__:. Qun:ndo -o cmt. da secção quer mudar de direção num ângulo
de 90°, comanda: "Sf}cção, t~_ direita (esque1·da) -Marche!".
- Para fazê-10, c- guia indica pelo gesto a_ nova direção que a
secção deve seguir depoi.s da mudança de direção, volta em seguida o
seu cavalo para ela c diminue a andadura, de modo que fique em seu
tugal' à frente do centro da se-ccão, quando a mudanç.a de direçã.o estiver terminada, mas percorrendo um are~ de cfrcu1o cu.io raio é igual
a meia ff'ente da seccão.

- O metralhador que serve de pião detem-se, voltando-se para a
nova frente, gradativamente, sem sair do mesmo lugar; evita recuar,
regula-se pela ala movente e dirige os metralhadores que lhe. estão
mais próximos.
- O metralhador da ala movente dá alguns. passos em frente
ante·g de mudar de direção, e descre,·e; na andadura da marcha ou na
ordenada, um arco de circunferência de raio ·igual à frente da secção,
de maneira que não produztl abertura ou compressão da fileira.
- Os metralhadores unem para o lado do pião e alinham-se pela
ala movento; diminuem a andaàul'a na proporção de seu afastamento
desta aJa.
- ~o momento em que a mudança de direção começa, os metralhaclores da 2.a fileira alargam a andadura e ganham terreno para a.
:1!a :rovente, afim de deserribat'açar o pião, ele modo que cáda um deles
.se.õesloque de cerca de 3 cavaleiros.para fora do seu ehefe de fila~
- Os mais aproximados do oião desviam a anca de seus Cavalos
para a ala movente.
··
- Quando a seccão atinge a nova frente, o guia a condUz atrús
de si, indicando a direção à voz ou g-esto.
- Em todas as \1t1tras mudanças de direção de raio grande, a secç:io segue o guia, procedendo como na marcha em batalha. Os metr~
lhadores unem para o centro e regulam as andaduras de acordo com
os _lugares que ocupam nas fileiras; os metralhadoras da 2.a fileira
deslocam, quando_ preciso, as ancas dos seus cavalos. para o lado da ala
movente.
- ·Para fazer meia-volta, a secção exe-cuta dua-s mudanças de direção sucessivas, ao comando: ~'Secção, meia-volta à cli1·eita (esqtw. da) - Marche!" - que o guia ~onfirma pelo g'esto correspondente.
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- Depois de terminada a mudança -de direção, o gub indica a
nova direção.
- Quando a seccão está isolada, e, se as Circunstâncias o exigem,
pode fazer meia-volta por movimentos individuais ao comando: ''Meiavolta indiv'ldual!" - os metralhadores afastam-se do centro e fazem
ID(Üa volta pela esquerda.
- Até que o cmt. retome o seu lugar à frente da secção, o cmt.
do grupo extranumerário serve de guia, destacando-se para isso.
- A secção em batalha, parada au em marcha, à voz "Por 3
Rupturas.

59. As ruptura') se executam, em principio, sobre a J?CCU da
direita.
- A secção em batalha, parada ou em marcha, à voz "Por 3
(andadw·a) - Marchei" - a peça de direção segue o guia na andadura da marcha ou na mçlicada pelo cmt.; a outra peça e o grupo extranumerário colocam-se ·à retaguarda da peça de direção, pelo cammho
mais curto.
-As rupturas por 2 e 1 se exeCutam da mesma forma é ao coman ...
do: "P?r 2 (por 1) (andadnra) - Mcwclte!"
- A secção, estando em batalha, seu crnt., tendo necessidade de
executar pequenos deslocamentos para a direita (esquerda), comandará: "Secção, ·3 à direita (esquerda) - Marche!" - as esquadras fazem à direita (esquerda). e rompem a marcha. Este movimento só
deverá ser empregado excepcionalmente, quando o local for, insuficiente ou em parada. revista, etc .. nenhum elemento retomará o seu
]ugar nnrnial na coiÚna. Reconstituir-se-á a formação em batalha por
um movimento inverso - ''Secção, 3 à esquerda (direita) - Marche!"
Desenvolvimento ern nia'rcha.

60. Estando a secção em coluna por 3, parada ou em marcha,
e orientação na direção do "desenvolvimento, à voz •'Em batalha (andadura) - Ma'rche!" - o respectivo cmt. continua na andadura da
marcha; o chefe da 1.a peça, obliquando à direita, seguido de sua peça,
coloca-se a um intervalo de 6 m. em relação ao eixo de marcha do
cmt. da secção e desenvolve-a; o chefe da 2.a peça atua da mesma
forma para a esquerda; o grupo extranumerário forma em 1 fileira,
consqtuindo um·a 3.a fileira da secção.
- Todos esses movimentos fazem-se por acelcraçào ou duolícaçfio
da andadura dos elenwntos da cauda. ou na andarJnra comandada. a
testa conserva a da m_archa. Em qualquer caso, porem, cada elemento
toma a andadura da secção ao entrar em seu lugar.
O desenvolvimevtn da secção em batalha, partindo da coluna por
1, ou 2, executa-se de acordo com os princípios e c.omando já prescritos.
Alinha.mentu .
61.
Estando a secção em batalha, ao comando: "Perfilar!" os chefe.s dr peça colocam-se na mesma linha, a 1m,50 à retaguarda r:lo
cmt. da secção, ao qual deve. ·corresponde-r exatamente o chefe da 2.a
peça. Os mP.tralhadores colocam-se à esquerda do seu chefe de peça,
com os cavalos direitos e perpendicularmente à frente;·. regulam a
posição dos seus ombros, pela do chefe da 2.• peça e do metralhador
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da ala lançtmdo um olhar à direita e à esquerda; Unem, finalmente
para o centro, de forma- que os int-ervalos sejam de Om,4{) contados d~
joelho a Joelho, cada metralhador estará bem colocado quando, voltando a -cabeç:J. para a direita (esquerda) com o olho direito (esquerdo)
veja somente o companheiro_, que- se acha imediatamente a seu lado
e com o ·esquerdo (direito) divis_,a o ~esto da fileira deste lado.·
- Os metralhadores da, 2.a fileira devem cObrir exatamente a seus
_chefe.s cte fila, -na mesma direção e conservando a distância de iw.~o.
enquanto os da 3.a _fileira procedem da mesma forma em relação aos
da 2.".
- À . voz "Firme!" o. alinhamento termina e todos os metralhadores ficam imovei.s. ·
AbTú• e uniT file-iras.

62. Este movimf'nto tem por fim dar à secção uma formação
própria para_ a inspeção.
- A secção em batalha a cavalo ou a pé, à voz "Abrir fileiras Ma1·che!" ~ o cmt. avança 3 corpos de cavalo e volta-se para o cavaleirO dO centro; a 1.a fHeira avanca 2 corpos de cavalo; a 2.a avança 1
c'orpo de cavalo e a 3.a não se m~ve.
-·A voz "Unir fileiras"- MarChe!- a 2.a e a 3.a fileiras retomam a di3tância regulamentar e o cmt. da secção volta a Seu lugar.
Rec'l.lar.

63.
mentos.

'

Esle movimento 66 é executado para pequenos -desloca-

- A voz ".1. retaguarda----: Marche!" - todos os metralhadores
·recuam simultaneamente, cohservando os respectivos lugares até o
comando: "AJtol"

FormaÇão em 1 fileira (Fig. 33) .

t1

~--

r--:-:---,---,,--'---, -·:z~'> ' :' so
c__ _2_'_P_E_-ç_A_(_l_FI_LE_I_"_A)---~ r~~-,~,-P-E_C_A_(_I_F_IL_t_IR_A_)_--,
''-...>

1;-"50

GRUPO fXíRA(I FILElRAl
'F!G.:33

64. . A secção fdrma em 1 fileira com o mesmo objectivo e sob
os mesmos -princípios e comandos que a pe'ça. O cabo chefe da 2.a peça
fica· à retaguarda do cmt. da secção, o grupo extranumerário forma
-uma 2.a. fileira.
·
- A sec~ão, esLando ein marcha ou parada, em uma formação
qualquer, à voz "Em.). fileira- Marche!"- o cmt. continua na mesma andadura; as 2- péças formam em 1 .fileira, obliquando à direita e à
esquerda, para abrir o~ intervalos nece._ssár-ios.
Co!. de Leis - Vol. IV
l2
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- A secção em 1 fileira monta1 apeia~ reconstitue a .batalha e ·parte em coluna da mesma forma e pelos comandos estabelecidos para a
.peça.
·

-Nos movirpentos de mohtar e ap8ar, o cmt. da secção avança
3 corpos de cavalo, a 1.a filei,ra avança -1 cotpo de cavalo; as 2 peças
e o grupo extranumerário procedem como está prescrito na escola
.ta peça.
Coluna de peça em batalha (Fig. 34) .

.lA PEÇA (BATALHA)

-,...._
'-.,···>vARIAVEL
.,...~~

~/

f'--------·-,
2' PEÇA (BATALHA)
.

··...~.....
···)-.VARIAVEt.

/.
J

~RUPO EXYRA(1 FJWRA)
C!G 34

(.1').
A coluna do pec.as em batàlha é uma formação de marcha,
empregada: excepcio~almente, quer para diminuir a profundidade da
euluna, quando a largura da estrada o permite, quer para atravessar
I·a~'idamente, por pequeJ].aS unidades constituidas, uma estrada em
qUé a circulação está regulada.
·
J

- Essa foi-mação é tornada ao comando:· "'Coluna de peças em
batalha-- Marche !" - as 2 peças, em batalha, e o grupo extranumerário em 1 fileira, culocam-8e sucessivamente a urna distância varmvel com o objetivo da .formação.

Ataque a cavalo -

Carga -

Reunir

- A secção combate -a· cavalo, de acordo com o's princípios e comandos .já estabelecidos na .escola da peça e obedecendo ainda às
prescrições .constantes dos § § 443 a 446, da 1.• Parte - 2.0 Vol. do
R. E. C. C.
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ARTIGO III
A SECÇÃO EM ORDEM DISPERSA

- Dispersão por pecas ou por esquadra:::, em profundidade e
largura.
- Disp-ersão em forraieadores.
,- DisperSão em c~so de sm:presa .·
- Precauc;ões contra a aviação.
- Exploradores.
66·. As. formações em ordem: disper:::a são formaçõi.>s de marcha de aproximação e de combate. Permitem· diminuir a visibilidade
e. a vulnerapilidadc ··da tropa, preparar um apear ráp.ido das pecas e
dispersar os grupos dos cavalos de mão antes de empenhar-se no
CtJmbate pelo fogo.
·
- A secção dispersa em uma frente de, mais ou menos, 100 m.
- Os princípio~ .gerais, estabelecidos r.·ára a peça em ordem, são
2plicaveis à serção.
· '
- Executam-se as dispersões. em princípio, sobre a 1.a peça,
unidade de direção; ó cmt: da secção pQde, entretanto, por indjcação,
realizá-la sobre a 2.a peça·.
- O grupo extranumerário comporta-se como peça nas formacões por peça· e corno esquadra· nas formações por e~q~adras.
- Em todas as dispersões as pecas e as esquádras tomam as
formações prescrita~ na escola da peç·a ·e, partindo da ordetn unida,
formam em coluria por 3, quand.o não há _determínacão contrária .
. . :. . __ Os chefes de peça e o cmt.· do grupo extranumerário, nas dis~
persões em geral são os guias de suas unidades. Nas di.!;pefsões
por esquadras os chefes de peças ficam à frente da es(Juadra
mais próxima do cmt. da secção.
- 0 cmt. da secção determina, se for necessário, a peça ou a
esquadra de direção.
-...:..... O cmt .. da unidade de direção acompanha o cmt. da seccão
a 6 m. 0~1 marcha na· direção indiCada.
'
,
- Nas dispersões em largura, a unidade de direção marc11a
cum um aYanço de cerca de uma quinzena de metros das dema_is;
indica, por seu exemplo, a direção, a andadura e, em principio,- a
formação a tomar.

em

- O emt. da secção, antes 'de adotar uma formação di:::persa
d"J.ve orientar a testa para a direção, segundo a qual marchará depOis
da dispersão.
- Em todas as formacões o cmt. do grupo extranumerário é o
rerra-fila da secção; mas, Quando a secção se acha com a frente
invertida, ·ele assegura a direção de marcha até que o ·cmt. possa·
retomá.. la.
- O cmt. da se-cção quando quer mudar de direção 'orienta. a
U!lidude de direção ·e, durante a execução do movimento, as demais·
-~:.t.Hidades não são obrigadas a conservar os intervalos, poiS deVem
.s~-dn:igir pelo c;;;minho mais curto aos seu8-1ugares-na :nova formação.
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- O cmt. da -secção dá a. voz "Em cada peÇa (esquadra), à di1'eita (esquerda) Meia-volta! - indioca, se for o caso, uma nova

unjdade de direcão, quando a secção, depois de dispersa, deve ganhar
tE>rreno para um dos flancos ou fazer meia-volta.
- A meia-volta executa-se sempre pe"Ia esciuerda e, uma vez
reaVzada, a secç-.ão fica momentaneamente invertida.
Dispersão por peças ou por esquadras em p1·otundidade (Figuras 35 e 36).
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o.

Ç'j(3 351

Esta·s Q_ispersões efetuam-se ao comando: "A tantos me-

tros, coluna de peças (esquadra), (formação),

(andadura) ' - Dis-

persão f - as peças e as esquadras exeCutam o moyimento de -acordo
corr as regra~ estabelecidas para as -esquadras nas dispersões em
profundidade na escola da peça; - · o grupo extranumerário segue
a peça, ou a esquadra da cauda, a -cerca de 10 m.
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Dispersão por peças ou por esquadras em largw·a (1!-.igs. ·37 e 38).
+
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tiS. A secção dispersa-se em largura, em linha de peças ou de
esquadraB.
- Estas dispersões executam-se ao uomando: "A tantos metros,
Unho de P-eças (esquadra),

(formação)_. (andadura)

-

Dispersão!"

- a~ pecas ou as e~quadras atuam de acordo com as regras estabelt>u'das par·a as esquadras nas dispersões em largura, na escola da
peça observando-se, porem, que a unidade de direcão precede de
cerca de uma quinzena de metros às demais.
- o grupo extranumerário acompanha a -uma dezena de metros. a unidade de direção.
Dispersão em forrageado>·es (Fig'. 39)
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FIG 39
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69. A formação da secção em forrageadores é uma formação
do aproximação, de reconhecimento .e de ataQue. Realiza-se· pela 1ispersão das unidades da secção em forragea.dores, depois de já estarem dispersas em largura.
- A dispersão em forrageadores pode, p•orem, ser tomada diretamente, partindo· de uma formação qualquer de ordem unida.
-Ao comando: "A tantos metros (andadura) - iEJ.m {orrageadores/" - as pecas e o grupo extranumeráriq. ocupam seus lugares
como para uma disperaão em linha de peças e são dispersos em fbrrageadores por seus chefes logo que tenham sido orientadoS para a direção de marcha.
- Considerando a extensão da frente, os chefes de peça devem
obliquar o suficiente para tomarem a direção e só desenvolverem as
respectivas unidades eTn forrageadores, depois de alcançarem os i••tervu~os necessários.
- O grupo extranumerário marcha na esteira da unid::tde de direç.ão a cerca de 30 m. de distância. ·
- Ao comando: "Meia-volta indi~idual/" - os forrageadores. fazerr~ a meia-volta pela esquerda, como na escola da peça.
- A secção em fOrrageadores af.aca à arma branca como. a peoa.
- Há sempre vantagem em dispersar a secção em forrageadore:,
a~rás de uma máscara, ao abrigo das vistas, assim como reuni-la novamtmte, tanto quanto possí'\rel, ao abrigo das vista.s e dos fogos.
Dispersão em caso d.e surpresa (;Fig. 40) •
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70 .. ~Em cáso de surpresa_por fogos de infantaria~ engenhos 'blinsecção po@e dispersar rapidamente em .forrageado_res à voz
«];m fO'H'ageadores- À v·ontade!" ou "Meia-volta, em forrageai'ores _
A vontade!" - as unidades procedem de acordo com as prescrições
para as formações dispersas em largura, da .secção e em, cada ·unidade'
0 movimento se executa conforme as indicações já fixadas na escola
da peça.
- Em caso de surpresa por fogos de Artilharia, a seccão pÓde dispersar rapidamente à voz "Por peças, à vontade - Dispe1·são!". -- 0
guia e a 1.a peca se deslocam 50 m. para a direita; a 2.a peca se desIüca para a esquerda, da mesma distância, conservando um escatJnawento de uma quinzena de metros em relação à 1.a; em Cada pt~ça as
esquadras se dispersam em profundidade com 50 m. de distàw·ia; o
"'rupo extranumerário segue na esteira ··da La peça, a cerCa de 50 m;
~seu cmt. à retaguarda, como cerra-fila da secção.
-As esquadras, em princípio, .tomam a formação em coluna por. 1.
- As distâncias e intervalos indicados são apenas aproximados e
subordinado~, como as formações de cada esquadra, ao terreno e. aos
recursos que este apresenta contra as vistas e contra os fogos.
ct"aàos~ &

-

Precauções contra a Aviação.

71. Para subtrair-se às vistas aéreas e fogos de aviões, a secção
procede de- acordo com as prescrições do § 453, da La Parte - 2.0 Vol.
do R. E. C. C, - caso não deva .ocupar posição para atirar contra
os mesmos.

Exploraflores.
72. Os metralhadores são empregados como exploradores nas
rondições previstas e reguladas no § 361, 1.a Parte - 2·0 Vol. do
!t. E. C. C.
ARTIGO IV
HtRMAÇÃO DE COMBATE DO GRUPO DE TIRO E GRUPOS DE CAVALOS DE MÃO

Formação de com.bate do gi-upo de tiro.
73. A progressão da secção realiza-se durante a maior parte do
tempo possivel, com o material caiTegado nos cargueiros.
- O cmt. da secção recebe do- seu cmt. de pelotão, ou do cmt. da
unidade junto à qual está destacado, as indicações relativas à: posição
de descarregamento, à posição de tiro e.seu itinerário de acesso, bem
como 313 instruçõe.s para a entrada em posição e preparação do tiro.
'J'oma, então as disposições necessárias para apear na poSição de descarregamento e· parte em reconhecimento, acompanhado pelo telemetri~ta, condutor do cargueiro-telêmetro (3), se for o. caso, e o agente
de transmissão.

(3) Está em estudos um tipo de cargueiro para transportar o telêmetro
e o materta-1 topográfico da secção.
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- Ao ·comando: "Combate a pé/" - as duas pecas procedem como
<>lá prescrito no § 36 (4).
,
- O cmt. da secção, o telemetrista e o agente de tràilsmir;são
entregam seus cavalos ao condutor do cargueiro-telêmetro e retiram o
~eu material desse cargueiro.
- O material das· peças é descai'regado e repartido como está
et<tabelecido no § 36. O cmt. da secção faz retirar as bolsas de munição necessárias, dos 2.0 ·e a.o cargueiros, se para isso receber ordem.
- A secção apeada forma uma fileira ou em linha de peças em
ocluna por 1, com ou sem intervalos, depois dos serventes de cada peça
eEtarem à retaguarda de seus cabos, n11; ordem indicada no § 36.
- O cmt. da secção, guiaclo pelo agente de transmissão_ do pelotão, orienta a secção para a posição de tiro, pelo· itinerário indicado e
na formação prescrita·. A marcha do grupo de tiro far-se-á de posição
de abrigo em posição de abrigo, até o momento em que estiver iminente a sua entrada em posição. Logo após ter ocupado a ·sua posição
de combate, o· cmt. da secção informa ao seu cmt. de pelotão ou ao
cmt. da unidade junto à qual está destacado, sobre as possibilidades
de fogos da sua secção.
Grupos de cavalos de mão.
74. Quando a secção de me1ralha-doras atua, enquadrada no pelofã o de metralhadoras, os seus cavalos de mão fazem parte, em prín-·
cí-p'io, do escalão do pelotão, que' fica sob o comando do sargento cmt.
da secção extra.

.

'

. -Se a secção· estiver destacada do seu pelotão, seus cavalos de
mãa ficam sob o comando do cabo. cmt. do escalão da secção, que rl.'cebe ordens Qo oficial ou .graduado cmt. dos cavalos de- mão da unidade junto à qual a secção opera.
ARTIGO V
ESCOLA DA SECÇÃO A PÉ

Exercícios de Ordern unida..
75. Os 'exercícios de ordem unida da secção teem os mesmos olljetivos -e são executados segundo os mesmoS princípios que os do grupo
de combate (§ 368 da L• Parte- 2.o VoL do K E. C. C,). Realizamse sem as peças e o material respectivo, porem os metralhadoras são
a-:::mados de espada ou mosquetão.
- A secção será constituída com tantas esquadras quantas per·mitam o seu efetivo.
Exercícios de rnaneabilida:de.
76. Os exercícios de maneabilidade das secções de. metralhadoras teem por fim adextrá-la::; nas for.mações de aproximação e nos pro-,.
C<lf."Sos de ocupação de uma posição de tiro durante o combate.
( 4') Em uma secção bem instruida, em sitúaç[o normal, o Pessoal 'do
grupo de tiro deve levar menos de 1 minuto para apear, descar~egar o material e formar por peça, ficando pro~to para avançar até à. pos1çã.o de tiro.
- Para sair da Posição, carregar os cargueiros, _já aproximados da posiçã-o de tiro, e montar, os metralhadores devem levar no m~ximo, 2 minutos.
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A sêcção pode dispersar -se:

.:...... em coiuna por peça e
- em linha de pecas.
- A voz "Combate a pé!" - a secção apeia, como está prescrHci
no § 73, e forma em linha de pecas, estas em coluna .por 1. Esta formação é, por excelência, a do aproximação da seccão, e, devido a sua
flexibilidade, 'permite exeeutar rapidamente a ocupação da pnsicão
de tiro. e a entrada em posição d<l.., :Peças.
- A frente qe dispersão de secção é em média de 30 m.
-Para passar-da linha· de pecas para a coluna por peÇas, o cmt.
d? seccão C'omarida: "Base tal peça, peças a tantos metros de dist'ânci_o.
-- Marche!"
--A passagem da coluna por peça para a linha de ·peças, se faz
\à voz ,. Base tal peça, q tantos met1·os de intervalo, tat peça à direita
~~esquerda) Mm·che!"
\- - A secção estando em coluna por peça ou em linha por peças,
o:cta peça pode formar em atiradores para diminuir a vulnerabilidade,
ba~ando para isso dar a indicacão: "Peças, em atiradores!"- antes da
voz\de execução; eé3Sa formação é tomada quando a secção fica exposta
au' fogos de infantaria. A peoa forma em atiradores da mesma forma
que\ esquadra (§ 367 da 1." Parte- 2. 0 Vol. do R. E. C. C.).
~ A secção de metralhadoras marcha e evolue nos exereícios de
maneabilidade de acordo com as- regras prescritas para a maneaQili{i(lde dO grupo de combate. Nos comandos, a palavra "'peça"- substitue.
a palaVra· "esquadra".

Entrada em poSi_ção.
77. Q cmt. àa seccão determina, aproxirn"adamente, a posicão
das suas peças; charnâ. em ~eguicla, oslthcfes de peças e dirige-os, ~)or
gf·btC>s:-- para as suas posições.
·
- Os chefes de peça avançam, rapidamente, pata as posições que
lhes foram inãicadas, colocam no chão as bolsas de munição e, ajoelhaC:P~ ou deitados, voltam--Ge para a direção designada pelo cmt.
da
t;ecção. Este indica a alça e o objetivo correspondente.
- O cmt. da secção comanda: "Em posição!" - Of chefes da
peça repetem a voz e os serventes procedem como foi prescrito na
~scola da peça.
- Toda metralhadora em -posição deve estar apontada para um
OlJjetivo determinado ou para um ponto de referência.
- O cmt. da sccc,ão faz deitar ou abrigar seus· hcmens, na proximidade das peç,as, sem nmonloá-los, até o momento, da abertura do
fogo .
.- Para evitar despertar a atenção do inimigo sObre a entrada em
posição, e -se não há urgência na sua execucão,' o cmt. da se{·,ção comanda: "Homem a homem --:- Em posição!" - Cada servente aguarda, para avançar, que o servente precedente tenha chegado sobre a
posicão do tiro.
- O cmt. da seccão pode, ai:p.da, se for -ne.cessário, f:::tzér ex e...
cutar a entrada em posiÇao por peça.
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- O telemetrista arma o seu aparelho utilizando o terreno r.:-om
cuidado para dissimulá-lo às vistas e inicia~ as operaçõe·s que· lhe cabem executar.

Remunicia'mento.
78.

O remuniciamento

d~ve

ser assegurado de modo c.ontíauo.

- Por ocasião da abertura do fogo, cada metralhadot;a dispõe·
de 10 bolsas de munição e 6 bolsas de água.
- O cmt. do pelotão oréscreve, no momento da entrada em posição, a_ organização, nas proximidades das pecas de cada secção, de
um pequeno depósito de munição· e, se oo~sivel, de água. Para isso,
os re·municiadores organizam, com ferramenta portatil, um abrigo,
quer por simples arranjo dos acidentes ·do solo {pequeno6 aterros,
fosso, _ escavação de obus,es, etc.), auer o ela eriacão de um elemento
de trincheira (2.a· Parte do R. O. T.) . Eritretanto, se o cmt. do pelotão prevê um del:ilocamento imediató, bastará fazer aproximar,
tanto quanto _possivel, da posição ocupada, os outros 2 cargueiros de
munição de' cada peça.
À. indicação ou ao sirÍal "Remuniciamento!" feito pelo
cmt. da secção ou chefes de peça os remuniciadores completam o
número de bolsas cheias (li por peça) e retiram as vazias.

- O cmt. da secção, auxiliado pelo cabo. cmt. do escalão preocupa-se principalmente com tudo o que coneerne ao remw~ida
mento.

- Em caso de necessidade, pede às unidarles de -fuzileirDs vizinhas alguns cavaleiros para substituir os temuníciadores ave faltarem, os quais terão por missão transportar ·a munição do esc.alã.o ~ té
a posição dos municiadores.

- O cm't. da secção, os chefes de pecas e' o ·cabo em!.. do escalão manteern-se constantemente a par do míinero de cartuchos disp_oniveif:í.
·
Mudança de posição.

79. Quando a secção tiver que efetuar urna ffiudanca de posição a curta distância, seu cmt. indica aos chefes de peça a nova rosicão que as suas metralhadoras (levem ocupar,· e, em segnida, com~nda: "A braço T?·ansportar!" - Cada metralhadora será conduzida a braço, de acordo com o que foi prescrito na escola da

peça.

- O remuniciamento será imediatamente assegurado na nova
posição.

· - A visibilidade da secção no movimento a braço é consideravel·; se· a abertura do fogo nãO for urgente, o cmt. da secvão comandará~ de preferência: 1' Desmontar para transportar!" mandará
os chefes de peça tornarem a posicão escolhida, e, em seguida, comandará: "Em, posição!" ou "Homem a homem ;....._ Em posição!"
---:- Quando a mudança de posição exigir um grande desloc.mnent.o,
o cmt. da seccão comandará: "Desmontar '()ara transporta?', tal formação!" - as pecas tomam .as formacões indicadas.
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-Se o terreno e.a situação tática o permitirem, o escalão avançará para a posicão de tiro, o material .será carregado e· a scccão · se
deslocará na formação mais conveniente.
CAPíTULO V

O Pelotão de Metralhadoras
ARTIGO I
GENERALIDADES

80. O pelotão de metralhadoras, comandado por um tenente,
que dispõe de um sarg~nto auxiliar, compõe-se de:
2 ·secções de metralhador·as e
1 secção. extranumerária.
A escola do pelotão de. metralhadoras teill por fim ensinar as
secções a executar, reunidas, o que aprenderam separadas, e exercitar o pelotão em todos' os movimentos necessários ao seu emprego,
seja isOladamente, seja no âmbito do esquadrão de metralhadoras.

-

O pelotão emprega frequentemente a orde:r:n dispersa.

- Todas as prescricõ,es gerais dos tltulos li; IH e IV da 1.a
Parte - 2. 0 Vol., do R. E. C. C., são aplicav@.s ao pelotão de metralhadoras:
- Quando um pelotão de metralhadoras é destaeado do esqu.adrão e posto à diSposicão de uma unidade de fuzileiros, o tenente
marcha Com o cmt. dessa unidade. O sargento auxiliar assume f:..ntão o camando do pelotão.
- A ·escola do pelotão compreende!
1. 0

-

2.0 3.

0 -

-

a cavá lo: exercícios de ordem unida e de ordem d~spersa;
a pé! eXercício·s de ordem unida e de maneabilid:1de;
a cavalo e a pé: exercícios de combate.
Os

R- E. C. O.

exercícios de combate são tratados na 2.a Parte do
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ARTIGO II
O PELOTÃO A CAVALO EM ORDEM UNIDA

Formatura;
Coluna por 3, pgr 2 e por 1;
-Linha de esquadras por 1, justapostas;
- Formação em 'batalha;
- Montar e apear;
- Marcha em batalha;
- Mudança de direção;
- Rupturas;
- Desenvolvimento em batalha;
- Alinhamento;
- Abrir e unir fileiras;
-Recuar;
·_ Formação em 1 fileira;
:.___ Coluna de pecas em batalha;
Ataque a cavalo;
Carga;
Reunir.

~~~00

Formatura.
81. A formatura do pelotão realiza-se, obBdecendo aos mesmos principias e comqndos que
a da peça. Executa-se normalmente em colur~'-J
por 3, eventualmente, em batalha ou em linha
de esquadras por 1, justapostas.
·
Coluna por 3, por 2 e por 1 (Fig. 41).

82. Essas formações são tomadas e empri~
gadas de acordo com os princJpios e vozes já estabelecidos na escola da peça.
- O sargento auxiliar se coloca a 1m,50 à retaguarda e à direi ta do cmt. do pelotão e é seguido o elo agente de ti-ansnüssão Que
fica a 1 m. à sua retaguarda e à esauerda.
,- A secção extranumerária fica à reta·guarda da 2.a secção e
se comporta como se fosse uma esauadra.
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Linha .de esquadras por 1, justapostas. (Fig. 42) .

1~50 <'

·

..

1"'5Q

FIG 42.

83. A linha de esquadras por 1, justapostas, é unia ·-rormacão
de reunião e de manobra.
___,. . As secções, em linhà de esquadras por 1, são colocadas à
mesma altura, na mesma ordem, da direita para a esquerda, como no
pelotão em batal.ha. O sargento auxiliar conserva a distância de
1m,50 do cmt. do pelotão e é seguido, a 1m., pelo agente -de transmissão aue fica à sua retaguarda ·e à esauerda; os c-mts. da sécção
ficam a 1m.50 à retaguarda do agente de transmissão e a essa· mesma distância, na frente da 2.a esquadra de sua seccão.
___,. . Os grupoS extranumerários, em coluna por 1, .ficam a 1in,50 à
retaguarda das 2as. esquadras das secyões.
___,. . A se·ccão extranumerária, em- coluna por 1, forma_ a 1m,50
à retaguarda da 4.ª esquadra da f.!l. secção. ·
- Na formacão de reunião, o inlervalo entre as colunas pÔr 1,
é de 1 m.; na formação· de manobra, esse intervalo pode ser aumentado de acordo com as indicacões do Cmt.- do oelotão.

i90
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Formação em batalha. (]'ig. 43) •

84. A forma cão em batalha é uma form·acão de marcha e, eventualmente, de combate a cavalo e de reunião.
Nessa formação as secções em batallla colocam-se na· mr.sma
linha.
'
Os cmts. de secção fica....., nas alas do pelotão;· o sargento
auxiliar e o agente de transmissão for.ma·ril como cerra-filas, respectivamente, dos cmts. da 1.a e 2.a secções: o cabo chefe da 1.a peça
da 2.a secção; centro da formação, <;:erve de homem-base e fica a 1m,50
à retaguarda de. cmt. do pelotão.
Os grupos extranumerários formam uma s.a fileira à retaguarda das 2.a e 3.a esquadras e a 1m,50 da 2.a file_ira.
- O cabo remuniciador e o ordenança do tenente com o cavalo de mão formam em uma fileira a 1m,50 à retaguarda da 1.a esquadra da 2.a secção. r
- O sargento cmt. da secção extra, cerra-fila do pelotão, forma
a 1m,50 à retaguarda da. 2.a montada do tenente.
- A frente normal ··do pelotão em batalha é, assizú, de cerca
de 30 m.
-Ao comando: "Por esquadras, numerar por 31" -numeram
apenas os cabos e soldados da 1.a fileira, como na escola da peç?-, ·com
exclusão, portanto, dos sargentos.
Montar a cavalo e apear direcção -

Marcha em batalha -

Mudança de

RUpturas.

85. Estes movimentos exeeutam-se de acordo com as mesmas
prescrições e vozes estabelecidas na escola da secção.
- Nas -rupturas, partindo da formaç.ãÕ em batalha, o sargento
auxiliar e o agente de. transmissão retomam seus lugares à retaguarda
do cmt. do pelotão, seguidos pelo cmt. da 1.a secção que, à frente .da
sua 1. 8· esquadra, fá-la romper, segundo os princípios da escola da
secção.
Desenvolvimento em batalha.

86.

Estando o pelotão em co'una :ror 3, parado ou em marcha
na direção do desenvOlvimento, à voz "Em batalha (ant;ladura) - Marche!" - o i'espectivo cmt. continua na andadura de

e orientaç.ão
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marcha; .o sargento auxiliar se desloca para a direita e o agente

de transmissão para a esquerda, de maneira a tomarem seus lugares,
respectivamente, à retaguarda dos comandantes 'das 1.a e 2.a secções·
0 cmt. da 1.a secç.ão obliquando à ,direita seguido de sua -secção co~

toca-se a um intervalo de 15m. em relação ao eixo de march'a do
cint. do pelotão, desenvolve-a e coloca-se à- direita da 1.a fileira·
1
0 crnt. da 2.a secç.ão atua da mesma forma para a esquerda ; a .2.a fi~
leira toma, se for necessário, a distância de 1m,50 da 1.a; os grupos
extranumerários e a secção extranumerária formam em uma fileira
comO está prescrito na formaçãç em batalha.
:
'
-- Todos esses movimentos fazem-se por aceleração ou duplicacão de andadura dos elementos da cauda, ou na andadura comandada;
a testa conserva a da marcha. Em qualquer caso, porem, cada elerriento toma a andadura do cmt. ct_o pelotão ao entrar em seu-lugai.
· - O desenvolvimento do pelotão em batalha, partindo da coluna por 1 ou por 2, executa-se de acordo com os prii;tcipios e comandos já prescritos.

Alinhamento.
87. Estando o pelotão em batalha, ao comando: "Perfilar!" o ·cabo chefe da 1.a peça 'da z.a seccão e os cmts. de secç.ão colocamse na mesma linha, a 1m,50 à retaguarda do cmt. do pelotão, ao qual
deve corresponder exatamente o chefe da 1.a peç.~ da 2.a secção, de
modo que a partir deste, à meia frente de pelotão, para cada lado encontram-se os cmts. de secção. Os metralhadores colocam-se entre
estes 3 pontos, com os c:->.valos direitos e perpendicularmente à frente;
regulam a posição de seus ombros pela do chefe da 1.a peça da 2.a
secção e dos graduados da ala, lançando um olhar à direita- ou à esquel_'da; unem, finalmente, para ao centro, de fórmâ que os intervalos sejam de Om,ltO contados entre os joelhos.
- Os metrnJhadores da z.a fileira devem cobrir exatamente a
seus chefes de fila na mesma- direção e conservando a distância de
1m.50 enquanto os da 3.f'· fileira (grupos extranumerários e secção
extranumerária) procedem da mesma forma em relação à 2.a.
À voz "F-irme!" o alinhamento termina e iodos os cavaleiros ficam imoveis.

e unir l'ileiras.
88. Este movimento tem por fim dar ao pelotão uma for-mação própria pm·a a inspeção. ·
- O pelotão em batalha- a cavalo ou a pé, à voz "Abrir Fil'eiras
- Marchei" - o cmt. avança 3 corpos de cavalo e volta-se para o
chefe da 1.a peça da 2.a secção; a 1.a fileira avanéa 2 corpos -de cavalo; a z.a avançá 1 corpo de cavalo e a 3.a não se move.
- À voz "Unir fileiraS -Marche!"- as z.a e 3.a fileiras re-.
tomam a. distância regulamentar e o cmt. do pelotão volta a seu lugar.
Abr~r

-Recuar.
89. Este movimento só é executado para pequenos deslocamentos.
- A voz: ~~À retaguarda ____:_. 1Uarchel" - todos os metralhadores
recuam simultaneamente, conservando o"s respectivos lugares, até o
comando: "Alt.o!"
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E1n uma '{ileú'a (Fig. 44) .
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90. O pelotão forma em uma {ileii:'a com ·o mesmo objetivo e
sob os mesmos princípios e comandos que seCção. Os cmts. de secção
colocam-se nas alas. o sargento auüllar e o agente de ,transmissão,
respectivamente, à retaguarda dos cmts. das 1.a ·e 2.a secções a 1m,50;
a secção extranumerária· e os grupos. extranumerários formam uma
2.a fileira a 1m,50 à retaguarda· das frações que cobrem nas formacões
em batalha; o sargento cmt. da secção extra, cerra-fila do pelotão,
forma. à retaguarda da secção extranumerária.
'---- O pelotão, estando em marcha Ou parado, em uma formação
qualqLier à voz '<Em uma fileira --,.. Marche!" - o .cmt. continua na
mesma andadura, as 2as.·secções formam em. u,ma fileira, obliquando à
direita e à esquerda para abrir os intervalos necessários.
- Opelotão em uma fileira monta, apeia, rcconstitue a batalha
e parte em coluna, da mesma forma e pelos mesmos comandos estabelecidos para a secção.
- Nas rupturas os cmts. de secção partem à frente de suas secções; o sargento auxiliar e o agente de transmissão, desde o início
da forrnacão tornam os· seus lugares em relacão ao cmt. de nelotão.
L.

Coluna de peças em batalha.

91. Esta formacão é empregada e tomada de acordo com o que
foi prescrito na escola da seccão.
- Os grupos extranumerários e a secção extranumerária formam
em uma fileira.
A taque a cavalo - Ca?'{} a - Reunir.
92. O pelotão de metralhadoras combate a cavalo de .acordo

com ·os princípios e comandos estabeleciúos na escola da peça e obedecendo, ainda, às prescricões constantes dos §§ 4113 a 446 da V'
Parte - 2. 0 Vol., do R. E. C. C.
ARTIGO III
O PELOTÃO EM ORDEM DISPERSA

- Dispersão por secções, peças ou esquadras em profundidadé
e em largura .
.,_ pispersão em caso de surpresa o
- Precauções contra a aviação o
- EXoloradorP.s.
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93. As forças em ord?m dispersa do pelotão de melralhadoras são formação de marcha de ap!'oxmmção. Permitem diminua· a
visibilidade, e a vulnerabilidade da tropa; preparar um apear rápido
das ·secções e di_s~ersm· os gTUl)OS de cavalos de mão antes da ocuvação de uma pos1çao,
- O pelotão dispersa ern nma frente de 200 a 250 m.
- Os princípios gerais estabelecidos para a secção em ordem
dispersa são a.plicavei.s ao pelotão.
- Executa~-Sc as dispersões, em princípio, sobre a 1.a secção;
0 cmt. do pelotao pode, entretanto, execL•.tú-las sobre a 2.a seceão.
- Em todas as dispersões as secções-· e as peças tornam as formações prescritas nu escola da sce~âo e, partindo da ordem unida,
formam em coluna uor 3 quando não há determinação contrária.
- O sargento nuxiliur· e o agente de transmissão colocam-se à
retag·uarda do cml. do pelotão, logo que é tomada urna formaçüo
diSpersa.
- Os cmls. de secções, nas dispersões em geral, e os chefes
de peças nas dispersões por peças, são os guias de suas unidades.
Porem, quando as peças se acham em coluna por 3, 2 ou 1, os respectivos cabos permanecem na iile!ra.
- I\ as dispersões por peça· os cmb. de secç,ão ficam com as
respectivas seeções à frente dá peçfl. -mais próxima do cmt. do pelotão.
- cnit. do pelotã-o ·determina, se for necessáriO, a secção ou
peç.a de direção.
- O cmt. da unidade de direção acompanha o cmt. do pelotão a 9 m. ou marcha nu
direção indicada.
- Nas dispersões em largm·a, a unidade
àe direção marcha com um avanço de cerca de
uma quinzena de metros sobre as demais.
(m.eia volta)!- e indica, se fol' o caso, um~
dispersa, deve orientar a testa para
a direção, segundo a qual marchará depois da
dispersão.
'
~.armação

!. .~.I
o

!

30:"00

1·''-j

10·., 00

JSEC. EXTRA}

FiC.45

~

Gol. de Leis -

Em todas as formações o sarg,ento
cmt. da secção extra é o cerra-fila do pelotão,
mas, quaudo o pelotão se achá com a frente
invertida, ele assegura a dirc~\ãO de m'archa
até que o cmt. do pelotão possa retomá-la.

- O cmt. do pelotão, quant.lo quer mudar
de direção, orienta a unidade· de direção, e,
durante a execução do movimento, as demais
unidades não são obrigadas a conservar os
intervalos, pois devem ,se dirigir pelo caminho·
mais c-urto aos sens lugares na nova formação.
O cmt. do pelotão dá vOz "Em cada
(peça} (esquadra), à direita (esquerda}
(meia v.oUa) ! " - e indica, se for o caso, uma:
nova unidac,lc de direção, quando o pelotão,
depois de disperso deve ganhar terreno para
um dos flancos ou fazer meia volta.
-

st~cção

---: A meia volta é executaaa sempre pela
esquerda e, Uma vez feita, o pelotão fica momentaneamente invertido.

Vol. IV

i3

194

A'fOS DO PODER EXECUTIVO

Diiil-JC1'Sô.o pm· secções, ·peças ou esquadl'.'1s .
rm profundidade (Figs. 4.5, q_6 e 47) •
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dispersões efetn.am-se ao comando: "A tantos mesecções

(peças)

(esquadras),

(fonnação),

(anda-

duro.) - Dispersão!" - as secções,- pecas e esquadras executam o
movimento ·de acordo coD). as regras eStabelecidas nas rnsp~clivrts
escolas: a ~ecção exlranumerá-ria segue a frac-ão da cauda a cerca
de 10 m.
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95. O pelotão dispersa em largura, em linha de secções, de
peças ou de esquadras.
- Estas d Jspersões exeéutam-se ao comando: "A tantos metros, linha de secções (peças),. (esquadras), (formação). ( andadura)
- , D·ispe1'sãol" -- as ,:;ecções peças ou esquadras procedem de

ar.Ordo com as prescri<.;.ões estabelecidas nas ,respectivas escolas,
para as· dispersões em largur·a; observando-se, porem, qu.e a Uni_.
dade de direção procede de cerca de uma quinzena de metros às
demais; a secçàe> extranumerária acompanha, a uma dezeria de me:-ti"os, a ·unidade de direção.
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96. Em caso de surpresa por fogos- de Infantãria ou engenhos blindados, o pelotão de metralhadoras pode dispersar rapidamente em forragE>adores, à voz "Em forrageadores - À voritade!"
ou "Meia volta, em -for1'ageadores - À vontade!" - as unidades
procedem de acordo com as prescrições para as formações dispersas em largura, do pelOLão, e em cada unidade o movimento se
executa conforme as indicações já fixadas na escola da secção (dispersão em caso de surpresa) .
- Em caso do surpresa por fogo de Artilharia, o pelotão pode
dispersar rapidamente à voz "Por secções, à vont-ade - Dispersão!"
- o cmt. do pelotão- e a 1.a secção. se d!3slocam 50 m. para a direita, a 2.a secção se desloca para a esquerda, da mesma distância,
conservando um escalonamento de uma quinzena de metros em
relação à primeira; em cada secção as peças se dispersam em profundidade com 50 m. de distância; a secção extra'numerária segue
na esteira da L8 secção, a cerca de 50 m.

NO r;;(-.: [sot,AD.<Ms::.
'FIG.SO.

6RUP05 f SECCÀCJ,· 1
EXTRA. EM 0UAJ.-'
OUfR FORMA(;ÁO.•.(,
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.pispersão em caso ele surpresa (Fig. 51).

-As peças, em princípio, tomam a formao~o em coluna
por 1.
- As distâncias e o~ intervalos indicados são apenas aproximados e subordinados. como as for-mações de cada peca, ao terreno
e aos recursos que este apresenta contra as vistas e contra os
fogos.

•

Precauções contra ·a aviação -

8xplm·adm•es.

97. As precauções contra a aviação e o emprego de exploraGores, no âmbito do pelotão, fazem-se de. acordo com ô que foi
prescrito na escola da seccãQ.
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ARTIGO IV
FORMAÇÃÓ DOS COMBA'rEN'fES A PÉ -

GRUPO DOS CAVALOS DE MÃO

98. O cmt. dà -pelotão prepara o engajamento das suas sGcções ·de acordo com a missão recebida do capitão cmt. do esquadrão
de metralhadoras e engenhos ou do crnt. da unidade junto à qual
foi destacado.
Ji~xecuta seu reconhecimento. acompanhado por seu pessoal de comando. e, geralmente, pelos 2 telemetristas e cargueiros
telêmetros; algumas YCZf'-S, os .3rnts. de .o;:ecção participam desse reconhecimento. Dá a missão de cada secção, sua posição de descarregaznento, posição de tiro, itinerário de acesso e domais prescrições
constantes da z.a parte~ do R. E. C. C.
·..,....- As ordens do cmt. do pelotfw são levadas . às secções pelos
,agentes de transmissão das. secções ou pelo do pelotflo.
--: O grupo de cu·valos de mão é comandado pelo sargento
cmt. da secção extra.. (cmt. do escaHio); fica, sempre que possivel,
à disposição direla da cmt. do pelotão: quando as circun,:,'l&ncias não
o permitam, estacionà no ponto designado pelo capitão cmt. do esquadrão de metralhadoras e de engenhos ou po"lo cmt. da unidade
junto à qual o pelotão oper-a; neste caso, o sal'gento crnt. do escalrw fica subordinado ao oficial ou ao sargeDto cmt. do conjunto
9os grupos de cavalos de mão.
,
As prescrições dos §§ ,157 e 458 da 1.a Parle - 2.o vol.
do R. E. C. C., são aplicaveiS ao pelotão de metralhadoras.
ARTIGO V
ESCOLA DO

99.

PELO'rÃO

A PÉ

Exercicios de ord'c-m unida
Os . exercidos de ordem unida do pelotão de metralha-

doras teem os mesmos objetivos e executam-se segundo os mesmos
l)rincfpios e comandos estabelecidos para o pelotão .de fusi:eiros
a 4M da 1." Parto - 2. 0 vol. do ll. E. C. C.).
' - Realizam-se sem as peças e o material respectivo, porem
os metralhadores são armados de espada ou mosquetão.
- 0 pelotão, será eonstituido, em pdncípio, de 2 secções.
Exercícios de maú.eabilidade.
100. Os princípios expostos nos §§ 93 e 76, assim como o
art. li, Capítulo III, Título IV, da !.a Parte - 2. 0 Vol. do IL E.
C. C . .são aplicaveis ao p-elotão de metralhadoras.
· Fonna_ções de aproxirnação.
10i. As f.ormações de aproximação derivam, ·seja da coluna
de secções, seja da. linha de secções. O em L. do pelotão fixa U:S di:'tâncias e intervalos a tomar cn tre as secções, bem como as formaçôes, de aCordo com o Lc:'i'J.·eno e as circunstâncias.
- Os ,comandos para a passagem de uma formaçrw a ou.tra
devem ser/·dado.'!, segundo as prescriçõe~ do § 474, da 1.a. Parte, 2..0
VoL do R. E; C. C., onde se .,:,'ubstitue a palavra "grttpo" por "secçtiv''.

!@§ 41>!

Eemunicia-mento.
1ü-2. O cmt. do pelotão faz organizar, sempre, qUe entra em
posição, por seccão. um pequeno depósito de mumção e d.e água.
.

- Se, entretanto, prevó um deslocamento mais ,ou menos imediato, bastará fazer aproximar, tantO quanto possivel, da posição
ocupada pelas PeCa-s, O!? outl~o.s 2 cargueiros de rnunicão que lh~s
correspondem.
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--:- Quando já se tenha lançado mão deste primeiro aprovisionamento de munição (depósitos), o cmt. do pelotão ordena 0 remu•.
niciamento. em princípio, nas viaturas ·munição do esquarlrão Ou
se· este recur.so não puder ser utilizado. recorre aos càrgueiros 'mu~
niçào do seu escalão.
,
- E.ste remuniciamento é executado de acordo com as prescrições da 2.a Parte do R. E. C. C~
CAPiTULO VI

Escola de Servente de Morteiros
ARTIGO I
GENERALIDADES

103.

A instrução a cavalo do servente de ·morteiros é ministrada
: aplica-se-lhe, tambem integr·al~
m~nle, tudo o que está estabelecido na escola do cavaleiro a pé (Titulo I - Capitulo Il ·- 1." Parte- 2.0 Vol. do R. E. C. C.).
de ·acordo com as prescrições do § 2.0

ARTIGO I!
FUNÇÕES DOS SEIWENTES

Nota - -Ne~tc artigo s·ó se trata ·~as funções principais d'-'~
servente.'3; as funções de impor'lô.ncia menor são indicadas nos artigvs
-

referentes à.s diversas operaçõe.s neees::ánas ao serviço da peça.
- De a-cordo ~om as funções os serventes tomam a.s seguinte.s
denominar:.ões: apontudol', cal'regador, 1.0 e 2.0 mumciadores, e re-

mUniciador.

Funçlies do apontadoT.
104. Colocar a placa base - Fazer, com ·auxilio do c3rregador.
! uma excavação que tenha IH\ parede posterior uma inclinação apr·oximada de 4{P; co~ocar a pl::-tca base· contra esta parede (Fig. 52J.

CHAPA BASE...;"

ÇIQ

'52

ExcepciOnalmente (terreno muilo Curo, necessidade urgente'
de abril· o fogo), colocar a placa base sobre o solo sem pl'cparáç§.o
:prévia.
.
?\os dois ca.sos. se durante o -tiro a estabilidade do material
se eevela insuficiente, o cl1efe de pcç.a faz colocar sobre a placa bas(!
alguns sacos cheios de terra. ·
105. Montar a peça Colocar o.s sapatas das pernas sobre o
solo, desenrol::-tr a correrite de afat=tamento-das perna.s, levantar abraçadeira suporte e afastá-la d<ts pernas.
-.Abrir a.s pernas, dando-lhes o afastamento conveniente, prend.er â corrente de afastamento das perna~: colocar· as pernas r: e rnor1o
que seu plano fique nol'mal à direcão do tiro, e com a travessa u-ticulada à esquerda.
- D1spor o tubo-guia em um_ plano vt:rtica1 sensivelmente perpéndicubn no solo, atuando para isso uo corretor de desnivelarnenu;
prerider ti fixador do anel movél e yerificar se a correção do cesm.:.
vetamento pode se1· feita de. um:t quantidade sensivelmente· igual
nos dois sentidos.

2.00
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• - Lenmtar o paraft1so de elevaçfw de i O a 15 centímetros acionando a maniVela· de elevação.
- Desatarra:xtlr o fixador da braçadeira-suporte e abrí-la.
Fechar a brnçadeira...,suporte depois que o carregae'or neia
tenba posto o tubo; colocar o fixador da braçadeira sem atarraxar
o parafuso.
- Fazer deslisar a braçadeira ,.;;obre o tubo, detê-la entre os
traços de referência de maneira que o plano dos pés fique sensivel- ·
n:wntc normal ao tubo. Regular, se for neces~ál'io, a distância da linhll
da.s sn.patas das pernas à placa-base; fechar a braçadeira atuando
sobre o ~Seu fixador.
106. Colocar o aparelho de pontm·ia - Tirar o aparelho {]o
estojo: introduzir o encaixe com ranhul'a no respect-ivo alojamento
e empurl'á-!o. até o apre,;:;ilhamento do dente de fixação. Verificar se
o aparelho está realmente fixo sobre o reparo.
107. Desrnontar a peça - Retirar o aparelho de pontaria empurrando a J.!avanca de fixação com o Polegar direito. Colocá-lo Dlj
e.st.ojo.
·
- r.oior.ar o''oarafuso de elevação sensivelmente no meio do
parafuso de direção. aluando na manivela de direcão.
- Abrir a Vraç.adeira-suporte ·e fechá-la quando o carregador·
lenha retiraco o tubo, fazer entrar completamente o parafuso de
clevnção no tubo-guia, introduzir o punllo da manivela do parafuso
de elevação nn ::eLl alojamento feito na- braçadeira-suporte (para
isso rebater bl·us.ramente a braçadeira-suporte contra o punho; se
o trancamento for insuficiente, comprimir a braçad-eira-suporte
lltuando. ~1multaneamente, sobre a manivela de direção).
- Rebater o punho da manivela -de direç.ão sobre o seu a\o.lamento.
108. Inscrever a deriva - O· apontador está colocado à e~quc;_·da ch pe(:a, .iu.nto do aparelho c1e pOntaria.
--:- Ao comando: "Prato tanto, Tambo'r tanto!"
Exemplo: "Pra.to_ 2, Tarnbo'r ·120!"
- Sr·gurar o aparelho com a mão esquerda, levantar o pratomoYel com a m<1o díreita empurrando parp, cima o botão serrilhado.
fazer girar o prat.o-movel no sentido conveniente de maneira a coloca!·
o índice triangular sobre a graduação 2 do prato das derivas. Soltar
o botão serrilhado.
- Fazer girar em seguida o botão de comando ro tambor das
dedvas até que a divisão 120 ficiL!B sobee o índice fixo {5).
- O apontador informa: "Prato 2, Tarnbor 120/"
109. Corrigi1' a de1·iva - O próprio chefe da peca coinanda 03
!novos elementos a inscreYCr no aparelho de pontaria.
- Par·a isso. efetua, na sua caderneta de tiro, os cálculos necessários.
·
- Transfo-rma. se for o caso, em milésimos, a deriva do momento, soma a esta úlUma a correçüo a fazer, se o tiro deve ser·
tra.m;portado para a esquerda (ou a subtrai, no caso contrário} .
- .Se for nece.ssário, transforma e.sse resultado para inscrevê-JJ.
no prato e tamhol'.
- Depois ~á ao apontador Us novas indicac.ões a inscrever ne
prato e no tambor.
(5) Terminar o movimento s'empre no. mesmo sentido; por ex:emplo.
no dos ponteiros de um relógio.
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Exemplos ·

•o
••

Operações

~

•
~

"

I

I
Pr.

30

Tb. 110

'l'b.

Aumentar
de

+

'1
1o

Pr. 30
Tb. 130

110

20

20
130

Pr. 30
'l'b. 130

Diminuir
de

I Pr.
'·

Pr.
'l'b.

30
-2

28
130

200

O apontador gira
botão de comando
do tambor para a es~
querda de maneira a
colocar a divisão 130
em coincidêncià com
o fndice-fixo.
-

O apontador le~
vanta o prato-movei
e gira o fndice triangular de uma divisào
para a ·direita afim
de colocá-lo em· ·coincidência com a divisão 28 do prato-fixo.

-

Pc.

28

Tb. 130

AumcntaJ'
de

2.930

+

120

120

Pr.

30

Tb.

50

3.050

i

I

I

I

P<. 30
.. 50

~rb

Diminuir
de
270

3.050
-270
2. 780

Pr.

26

'l'b.

180

o aponta'dor !evronta o prato-movei
e ~·ira o indice trianguiar de uma divisão
para a esquerda. Gira,
em ~·eguída, o botão
de C·,rnando do tamboi' para a direita de
maneira a fazer co incid'l a divisão 50 com
o fndi.ce-flxo.

!

- o apontadOr !evn.nta o prato-movei
e giJ'a o fndice triangula r de duas di visi) e~ ·para a
direita.
G~ra,.
em seguida, o
botfw de comando do
tambor para a esqucrda afim de fa:;o.er
cÓ~ncl.dêllcia da di visão ISO CO lU o fndicefi::.:: o.

•

~o1a
O,apontador deve s<tbe .. executar as operaçves acima, a:run
de poder, eventualmente, substituir o chefe de peça.
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110. Inscrever a alça.
-Ao ·comandO: ''Alça tanto (50° por exemplo)!"- girar o hotãe
de comandO da alça no sentido conveniente até fazer a coincidência
do índic·e ela alçil com a divisão 50 (±:m:er este movimento sempre no
mesmo sentido) .
- Para as avariações da alça de meio grau utilizar a graduação
existente n·o próprio botão de' comando da alça.
- Se for necessário inscrever uma variação de alça de um quarto
de grau, colocar o índice fixo, estimadamente, entre duas graduações
do bolão.
- 111. Determinar a alça mi?úma.
- Aponlar tangenciando a máscara, com o colimador especial manejando para isto a manivela de elevação.
- Colocar a bolha do nivel lateral entre seus índices, girando
o bolão de comando do índice da ~tlr;a; ler a graduação em coinc!dêucid com est>'E ;11dicc; tomar- como ulç.a mínima o va!m· desta gTadüação aumentada de 1 (um) grau.
- Inscrever a giz a alça mínima no tubCJ.
112. ApontaT.
Ao comando: "SobJ'e tal z)o-nto (G), deriva -~7nto, alça tanlo
Apqntar!" - inscreyer no aparelho de ·pontaria a úer.iva ·e a
-

alça.
- Iniciar a pontaria r.m direçã'J, à .simples vü;ta, deslocando,
para isso, o reparo alé qne u linha diretriz superior Jo tubo fiqwJ
sen:,ivelmente na direçUo do objetivo.
- Apontar em alcance ·colocando a bolha do nível lateral entre
st:.u.s índices com auxíli'J dà manivéla do de elevaçSo.
-Apontar. em direção, por meio da manivela d~ dit'eção e corrigir o desnivelamento colocando a bolha do nivel tr;:m.;vcrsal entre
seus índices.
113. Amar1'ação Jtslando feita a pontaria, é indispcnsavcl
f~zer a. sua amarração quanda-:
- a pontaria for feita sobre o próprio objetivo:
- o. ponto de referenda for susccptivel de desaparecer durante o tiro;
..
- a peça estiver em posiçfw desenfiada.
-- O ponto cte amarrar;.ão é escalhi.üo pelo aponLl!dor. Se não
ex1stir nenhum ponto .natural ql1e po•ssa ser utilizaJJ, o apontador
faz plantar uma. baliza de amarração, pelo carregador, a uma vintena de metros da peça (7) .
'
- Para fazer a amarração, o apontador dirige a linha ·de fé.
dJ colimador· para o ponto de amarraçã6, sem desloenr o morteiro,
aLttilndo Sobre o tamhor ou, se for o caso, sobre o prato c o tamboe.
A nova deriva que daí resulta torna-se a deriva dü moment'J.
- Terminadas estas· operações, o apontador infotma: "Apontlrdot•, Pronto'' - e co toca-se um pouco à. retaguarda do morteiro.
Funções do cm·regador.
11ft. Moniar a peça - Depoi~· de ter retirado 1 coifa de sola
G~ b Jca e a escovão:
.(6) O próprio objetivo ou um ponto diferente denominado "Ponto ó.e
rder!=!ncia".
(T) Em caso de necessidade, esta distânCia pode ser reduzi~a. Se for
preciso, coloca-se a· baliza' Sobre ·a própria máscara.
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- colocar o munhão esférico no alvéolo escolhi.io na munhuuCira '(geralrnenle a do centro), de maneira que os rolJaixos de
n1unhão c::>rrcsPondam às orelhas do alvéolo; intro~:kzir o munhã 0
no alvéolo e girar o tubo de um quarLo de volta (esta opcraç.ão terminada, a linha diretriz tracada sobre o tubo, deve ficv.r para .mma);
- colocar o Lubo na braçadeira Já aberta e at,n't··sentada pele
8-pontada:r.
115. Desmontar a peça - Logo que oa braçaJeira for :iberta
veto apontador, executar as operacões inversas da•.:) CI'lP. fOram acima
descritas.
Funções do 1,0 munl~ciarJ,or.
116. · Prepm'a1' a gTanada -

Verificar a existênda do cartuohg
na cauda da granada: examinar o número de carga~ suplementares
e sua fixação entre as armas; certificar-sé de que as ranhuras ·cio
corpo da granada estão limpas: ntarraxar então, a e-spoleta, depois
ue ter·. retirado o tampão de latão.
Funçõ'es do 2.0 mnniciador.
!17. Garregar a yrunada. -

Introduzir a fundo o carlucln na
cctuda da granada empurrandO-o sobre_ o culote com o polegar; colocar as cargas suplementares, de acordo com as indicações dadas
pelo chefe de peça.
F'1.r.nçõcs do r·emuniciador.

118. Ca·rrenar a granada - Anxilin o 2. 0 rnuniciador a t~oloc.ae
ns cargas suplementares; cxcc.uta o remuniciamento entre a peça.
e o posto de remuniciamenlo da secção.
CAPITULO VII

Escola da peça de Morteiros
. ARTIGO I
FOR2\lAÇÔES E IVWVIM.ENTOS DA PEÇA A CAVALO

119. A peca de morteiros é constitui da de ·duas esquadras.
- 0::; serventes são distribuidos nas esquadras de ncol'(]o eum
a fig. n. 53.

Çt() ~3

-A esquadra e a pe.çu de morteiros marcham, far.cm alto e
e>-·oluem em ordPm unida e diSpersa. de acordo com as prescricoes
e..::-tabelceidas para a esquadra e. a pe.ç;u. de meLra.lhadoras.
- :So ataque a cavalo, e'ntretanl'J 1 só carregam os servent<"-6,
quE: se reunem à retaguarda do chefe de peça à voz "Serventes
comigo!"
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- Os condutores de cargueiros -conduzeln os seus cargueiros
pafa um local afastado do combate a cavalo, onde r:qnem ·ctissimul:Jd'Js- ou abrigadot:., e- permanecem em observação para não perderem
a hgação com seu chefe.
ARTIGD TI
DISPOSIÇÃO PARA O -COMBATE A Pl~

120. Quando a pec.a. apeia, os c~mdutores de cargueiros ficam
come guarda-cavalos.
- Ao comando: "Combate a pé" o chefe de peca e os .:;eJ.4Yc.r.te.~ apearn; o apontador e
o carregador entregam os .seus cava~ve ao eondutor do J .O cargueiro-peça;
o -1.0 e 2.0 municiadorcs
e~1tr€gam seus caval-Js ao condutor do·- cargueiro-rr.linição; o cabo
chele de peça e o ·remuniciador entregam ·6'ous cavatos ao condutor
do Z o· cat·guciro-peça ( Fig. 54).

-O clwfc de peça e os serventes descarregam em seguida o rnae Jorrnam rapidamente à retaguarda daquele, em coluna por i,
-,a seguinte ordem: -,apontador, carregador. 1.0 mumciad.or, z.o mun:cia.d"Jr e eemuniciador (Fig. 55). Avançam em scgnida para a
l)r;mcna posição de abrigo, onde sfto tornadas as dispo.siçõc.s prepan,tôrin~ paea o combate.

f.t'i'Wl

6
0
@

>•o ss
_:._Os condutores
trário.

co~.:,·ervam-se

a cavai o, salvo ordem em con-
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ARTIGO lil
DESCAllREGAMEN'fO D'JS CARGUEIBOS
'I'H.ANSPOHTE !JO MATEIUAL
CAllrtEG.;\MEr\TO DO l'I'IA.l'ERIAL

Descarregamento dos caTgnei·ro! -

T1·anspm~te do mat-erial

. 121. O chefe de pe~:a e os serventes tendo apeado, seus cavalos distrlbuidos como está prescrito no·§ 120, ao c'Jmando "Combate ·a pé!"
O c hei e da peça:
-retira o seu mo~quetão ~ coloca-o a tiracolo;
- dirige-se para o 2.0 cargueiro-peça e l'etira a placa-baSe, que
é transportada à mão, segura pelo punho de transporte, ou nas costas,
por meio do respectivo suspensório;
:- põe em forma a sua peça em coluna por 1.
O apontador:
- dirige:.. se para -o 1.0 cargueifo-peça e retira o ctrvalete;
- conduz o reparo e a bolsa do apontador em bandoleira. aquele
à direita e esta à esquerda;
O carregador:
- dirige-se para O 1.0 cargueiro-peca e 1.-etira ·O tubo;
- recebe do I'ernuniciador a cai.x.a cfe acessórios;
- transporta o tubo diretamente· co1ocado sobre o ombro ou
<Eusptnso por meio da respectiva bandoleira (o eosc.o·.,rão, cuja extremidade é guarnecida por estopa, fica no interior do tubo): .a caixâ:
d~ acessórios é conduzida em ibandoleira.
'
0
O i. e o 2.0 municiactores:
- retiram os seus mosquetões e os colocam a tiracolD;
- dirigem-se para o cilrgu01ro-municão c cada um retira dois
cofr06" .a_e granadas de capacidade normat.
O remuniciado1':
- .retira o seu mosquetão e ·O coloca a tiracolo •. dirige-se sucessivamente ao 1.0 e 2.0 carg;ueno!;-peca e retira os dois cofres de
granadas de grallde capacidade;
- eventualmente, conduz um saco ~e terra.
Carregamento do material.
122. Ao. comando: "Desmontar e carregar!" - O chefe de peça
e os serventes retomam o material que tinham descarregado, se dingem para O'~' carguen·os e carregam o material.
ARTIGO IV
ENTRADA EM POSIÇÃO

-

Disp0'6'ições preparatórias tomadas na posição
Entrada em posicão.

d~

abrigo.

Disposições preparatórias tomada.s na posição de abrtgo

12iL

Na iminêncla da entrada em, posicão, ao comando,, "Pre-

_para1· pa1·a o comba.tel"
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O cabo chefe de peça: .
repete o comaudo;
- coloca a máscara em posição de alerta;
_, f-iscaliza as operacõe::. executadas pelo apontador e can·~gador,;
- dirige-se para e~ cmt. da secção e mforma "Tal peça,
Pronta".
O apontador:
~

- coloca a máscara em posição de alerta;
- verifica o aparelho de ponta-ria e dá algumas voltas com as
m<H1lvela.:;, de elevação e de diret,:.âo para se certif1car do bom funcionamento dns parafusos de eleyação e de direção;
O carregador:
coloca a máscara em posiçãC' de alerta;
- verifica a limpeza do tubo B passa-lhe o e.scovãu.
Os 1. 0 e 2. 0 municiadores:
- colo-cam a máscara em posição de alerta;
- verificam a abertura dos seus enfres.
O remuniciador:
-coloCa a máscara em, vosu:ão de alerta.
Entrada

en~

posição:

O cabo chefe de peça, já na pos1çao de bateria, a,joelhado
e-u deitado, frente para o objet-ivo e depo1s de ter recebido do ·3mt. da
seccfto os elementos iniciais do tiro, eomanda ou faz o sinal: "Homem
124.

a homem (peça) -

-

Em posição.'":

fiscaliza a entrada em

posít~ão

·da sua peca, e, prinçipalmente;

-_se está bem orientada para o seu objetivo principal;
- se a placa-base está perpendicular à direção geral dl' tiro e
ifi:clinada de 1~5°;
- se o tubo está sensivelmente perpendicular à plae.a-bn.~~ ~
- se o ftngulo formado. pela direr_;.ão do tubo e a da 1'orquilha
é, aproxiJnadamente, de 90°;
- prepara e an·ota sobre sua caderneta os elementos de tieo;
- informa ao cmt. da -~eccã.o a alça mínima;·
- se ú fúgo não deve ser dlv:;encadeado imediatamente, r:oma;J.fia:
"Em vigilância!" - faz preparar a posição, organiza o rem unidamenta e· o serviç.o de vígilância na peça.·
O apontador:
- prepara, auxiliar.lo pelo carregadvr, a escavação, para coloPação da placa-base (escavação que lhe permita dar uma inclinucão
1
aproximada a 4.50);
- prepara o reparo para a montagem da peça;
- monta a peça auxiliado pelo carr~gador;
- aponta a peça em direção;

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

207

seja sobre o objetivo com Prato :12, Tambor 100;
seja sobre o ponto de referência designado com a cleov--. comandada;

- coloca o tubo· com· o üngulo 60°, se não foi dada a alça pPJo
chefe de peÇa;
- determina a alça mínima;
~ dá a alça mínima para o chefe de peça e a ins-crevP-, a giz,
~obre o tubo.
<>\
O carregador:
auxilia o apontador na preparação da excavação para a plae:a-

base;
auxilia o apontador na monlagum da peça.
O 1.0 mnniciador:
abre DS. cofres de munição;
organiza um pequeno depósito de munição à direita da peç::t;

entrega os cartuchos ao 2.0 municütdor.
O 2. o mun'iciaclor:
- abre os cofres de municão ,junto do local em que se
municiado r-,

-

adHI

o 1.0

recebe do 1.0 munidador os 0art.Uchos;

- coloca o cartucho e aS cargas suplementares na granada de
ncordo com as· ordens do chefe de peça;
·- passa as gi'anada.s, já preparadas, ,ao 1.0 munieiador.

O remuniciador:
- abre os cofres de granadas de grande canacidade junto do
· Ioeal em que se acha o i .O municiador lse pa!'a isso reccbf:'r 1rdem};
- auxilia o 2.0 mnniciador a coloc.ur os cartuchos e cargas sul;lemenlar·es nas granadas.
125. Ex·cepcionn lrnente, se não chegaram à posição todo2 os
8erventes e sendo nece~sário abrir. fogn, imediatamente, -~obt'l' · um
ohj<:itiVO aproximado, podr~-se atirar ·eom a ca1·ga ZC!'O somente com o
tubo sem a plac.a-base, fixando o munhão esférico no chão'.

Posição dos serventes.·
126. Terminadn a entrada em pos!ç:.ao. o chefe de pt~~:a c;:c ,~o
loca, na }Jl'Ox:nlldade do morteiro, no ponto mais f'avoravel para obs.ervar o tiro e o::; serventes-.

-

O apontador fiea à esquerda da peça, o carregador, os 1.0 e' 2.0

mm1iciad~res e o rCmunicJali~r ficam à dtt·eíta.'

Nota. As entradas em posiçfio exPcntam-se, de acordo tnm as
cH·cnn.s't<\ncic.::;, seja homem a homem, seja simultaneamente por todos
us serventes.

•
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ARTIGO V
MUDANÇ.'\

DE

POSIÇÃO

127. Para executar um deslocamento de pouca extensfw, ao
comando: "Desmontar para transpm·tarr
O cabo chefe de peça:
- repete o comando;
- reune os :...,.'.municiadores;
- fiscaliza a desmontagem da poça e se todo. o -material foi retomado;
- .retira c conduz a placa-base;
- reune a peça em coluna por 1 o a conduz para a nova ,po-·
sição indicada.
O apontador:
retira o aparelho de pontaria c o coloca no rcspcotrvo c~tOJO;
executa, auxiliado pelo carregador, as operações constaat9s
ao § 107;
- retira e conduz o reparo,
O carregador:
- coloca o escovão e a coifa no tubo;
- auxilia o apontador- na desmontagem da peça, de acordo c<Jrn ·
o qtié está prescrito no § 107;
- retira e conduz o tubo;
- fecha a caixa de acessórios e a conduz.·
o 1.0 municiador:
- auxiliado pelo 2. 0 municiador, retira as espoletas, carhwhus
e cargas suplementares dri.s granadas;
- coloca nos cofres as granadas é os artifícios;
- fecha os seus cofl'es e os conduz.
O 2.o municiador:
· - auxilia o 1.0 municiador a retirar as espolela~. cartuc-hos e
cargas suplementares das granadas e a c,qlàcá-las nos cofreS;
- fecha os. seus cofres é os conduz.
O remuniciador:
- auxilia a coloca~.:,ão das· granadas nos cofr_eE;
- fecha os seus cofres e os conduz.
-Ao comando: '' Etn posição" I - a peça enlea em posição, de
acordo com as prescrições .do § 124.
- Se, eventualmente, os cofres de mumçao ficaram na a.nbga
posição, o remuniciador da peça, auxiliado pelos remuniciadores do
·grupo extranumerário da secção, os transportam para a nova P•lsjção. ·
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128. Quando a mudança_ de posição exige um grande deslor.a.mento, e se o terreno e a situação tática o permitem, o material é
conduzido nos cargueiros.
·
____;_ O c-hefe de peça, depoiS de ter feito o sinal: '' Avança.7' os car-·
gueiros /" (Capacete ou gorro agitado da direita para a esquerda),
aomanda: ,. Desrnontar e (iarregarl"
- Ao comando: "Desmontar!"·- os serventes executam as o-pe.rações prescritas no § 107 e transportam o material para o local degjgn~do pelo chefe de peça, afim de carregar os cargueiros (8}.
·
- Ao comando: "Carregar!" - os serventes 'carregam os cal'-·
gueiros.
ARTIGO VI
PREPARAÇÃO DO TIRO

129. Colocação da peça ei;O direção: - A peca é coloeada ua
posição de bateria e em direcão e em seguida aJ!larrada. A alça mfnirna é_ d~terminada se nec-essário.
--:- .Inscrição das derivas e colocaçli.o em vigilância. - A pe1;á
~tanào apontada e amarrada. ao comando: f~ Inscrever a deriva!" .....;.
;• Vigilcincia nú:mero tal !" - o chefe de peca regista a d-eriva de amarração Com o número de vigilância.
Modificação de direção.
a) A. part-ir rla vigildncia - Ao comando: "Vigildricia núme-;>o
tal, mais (menos) tanto!" - o chefe de peça modifica a deriva d~
vigilância da quantidade pre.sc!'ita e comanda para o apontador CB
novos elementos a inscrever no aparelho de pontaria. A pontaria da
peça é retificada.
b) A .pm•tir de uma direção qualquer: Ao comando: "Mais (m.enos) tantp!" o ch-e:fe de peca soma ou subtrai dos_ elementos já
inscritos o que foi comandado e determina ao apontador os novns
dementos a inscrever. )A pontaria da pet;a é retificada.
Execução do tiro. ,
Tiro ! a !. .
130. .Ao comando: "Granada tal. carga tal, espOleta. tal, alça
tal/" - o 2.0 municiador abre os cofres de munição, retii'a uma granada~ carrega-a e a entl'ega ao 1.0 municiador que a prepara ~ paooa
ac carregador. Em seguida os municiadores aprestam-se -para o· preparo das novas granadas comandadas. O apontador inscreve a alca
comand:1da: aponta a peca em àlcance e em direção e informa: ,J ApontO/..Lor - P1•ontof". O carregador -segura a granada pe.Ias estrias da
cinta com a mão direita; introduz a cauda da mesma no tubo- até que
a sua mão toque na boca e informa: "Carregador- - Pronto".
-,.- Ao comando: ((Fo(lol" - do chefe de peça, o carregador deixa ,
·.cair a granada e se afasta imediatamente e certifica-se, pela detonação· da carga, se o projetil partiu.
(S) Elll princípio, o local é a' Ilosição de abrigo mais pr(lxima da po~
si{;Jo ele bateria.
·
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- O tiro é repetido a cada Comando dB. alça.
- · Eventualmente a direcão é modificada pelo co.J!lando: '"Mais
(menos} tanto/'~- O apontador informa a deriva resultante do :.~.ovo
comando e aponta o mOrteiro com a nova deriva.
- O chefe de peca controla e anota a nova dcr1va.
- Aó comando: "Mesmos elementos!" - um novo tiro é feito
com todos os elementos anteriores.
f3i. Tiro de eficácia - Desde que a regulação terminoU, o tiro
de eficácia é exectttado por um dos seguintes processos:
a) Tiro com alça únicU- Ao comando: "Tantas granadas; alça
tflnto!" - os municiadore§. preparam o número cté granadas comandado.
- O tiro é executado como foi prescrito no § 130, mas db segunda tiro em diante o carregador introduz a granada·· no .tubo, quan...
do o apontado1 informa: ."Apontador, P1•onto" - o que fará dt-puis
de certificar-se da partida do tiro anterior e de ter retificado a
pontaria.
- O carregador informa em voz alta, ao colocar a granad:1 tlO
tubo, o .seu número de ordem.
-..: b) 1'iro com alça única e com ceifa_- Ao comando: ."Tantas granadas ceifa simples (dupla) Alça tanto!" o tiro é
eXecutado como o prescrito -em a, porem o apontador não mantem a
pontaria em direção logo após o primeiro tirO e,_ para cada um dos
~·eguintes, da U?n (dois) giros· na manivela· de pontaria- em direção,
Pm•a a esquerda.
- Âo comando: "Mesmos- elementos!?' - o tiro é executado na9
mesmas condtcões, mas ceifalldo para a d-ireita, e assim sucessiva-

mente.

1

- Depois da execução do tiro a peça é reapontada, independente
de comando.
c) Tiro co7n .alça escalonada: Ao comando: "Tiro escalonado,
tantas granadas, alça tanto, es~alonamento tanto!'' - do cmt. da
secção, o chefe de peça repete a primeira alça e em se-guida, sucMsivamente, quatro novas alças escalonadas da quantidade prPScrita.
Com cada uma das alças o tiro é executadQ como o prescrito 1 em a.
dJ
Tiro com alça escalonada e corit ceifa:. "Tiro escalonado,
tantas g1·anadas, ceifa s'imples (dupla), alça_ tanto. escalonament·o
tanto!" :.__ o tiro é executado como o prescrito em c, porem, com :?eifa
Rimples (dupla) para_ a esquerda com a primeira alça e logo após
para a direita com a segunda e assim sucessivamente.
--: Depois da execução do tiro a peça é reapontada, independente
de comando.
,
132_. Ao comando: "Em vi.gilância número tal/" - do cmt. da
S'eccão, o chefe de peça comanda para o apontador a deriva eorrespondent.e. à vigilância prescrita, a peça é apontada com alça ooo
t33. Interrupção
continuação do ti?·o: - Cessação= do fogo -·
Ao comando: ''Suspende't fogo!" ---:- o carregador, escova, limpa e lubrifica· o cão, se necessário, e -logo após o apontador retifica a pontaria. Ao comando: "Continuar o fogo!" - o tiro é reiniciado com
·os mesmos elementos.
- Os elementos de tiro, Be for _o caso, são modificados antes do
reiniclo do .fogo.
-Ao c-omando: "Cessar fagoJ»- o carregador limpa. p mortei ..
rü e coloca· a coifa; - o apontadOr repõe o· morteiro em vigilância.

e
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- Se essa operação foi seguida de uma mudança de posição, o
-chefe da .peça (9} comanda: "Cessar (ogol" - "Fechar os co(1•esi"
_:._ o carregador e o apontador· ·executam o que foi prescrito para
Cessar fogo; os municmdores desarmam e descarregam oo granadas
e as colocam nos cofres; o pe&.soal deve ficar em condições_ para desmontar e transportar o material.
CAPITULO Vlll

· Escola da Secção de Morteiros
ARTIGO I
I•'QflMAÇÕES

E

MOVIMENTOS

DA

SECÇÃO A

CAVALO

134. A secção de morteiros é constitui da de 2 peças e 1 grui>O
extranumerário, e este é constituido de 2 esquadras -sendo os seus
· homeus miJas distribuidos, de acordo com a figura 56.

l'<G 56

- As formacões e evolUções da secção de morteiros em ordem
unida dispersa, fazem-se segundo os prineíp1os ·e comanãos estabdeCidos pnrrr a secção de metralhadoras, com as restrições feitas
na escola· da peça de morteiros.
- na formação em batalha o grupo extranumerário 'forína
uma s.a fíleira que abrange toda a frente da secção.
ARTIGO II
FOR1VIAÇÃO DE COMBA'rE DO GH.UPO DE TIRO -

GRUPO DE

CAVALOS DE MÃO

135. As prescr1çoes feitas para. a secção de metralhadoras· são,
de maneira g·eral·, aplicaveis à secção de morteiros com- as restrições
seguintes:
'
-_Ao e.omando: "Com.baf.'e a pé!" -as .duas· peças procedem
Como está prescrito no ~ 120.
.
.
.,-- A sec·ção apeada forma em uma fileira, ou e:m "linha de peças
'em ·colunas ·por 1, com ou sem intervalos .
. ,(9) Ou "o cmt. ,da _:secQão.
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ARTIGO UI
ESCOLA DA SECÇÃO A PÉ •

Ea:e1·cicios de m·dem uni~
136. · Os exercícios de ordem unida da. secção teem Os mesmos
objetivos e são executados segundo· os mesmos prineípios e comandos estabelecidos para o grupo de combate (§ 368 da 1.• .Parte 2.o Vol., R. E. C. C.).

·

- Realizam-se sem as peças e o mat.erlal. respectivo, porem
com _os cavaleiros arrriados de eGPada ou mosqüetão.
- A secção será constituida com tantas esquadras quantas permita o seu ·efetivo.
Exercícios de maneabilidade.
\ 137. Os exercícios de maueabilidade da secção de rilorteiros
teem os mesmos princípios e comandos. estabelecidos para a· secção
de metralhadoras.
138. Entrada em posição - Quando a entrada em posição está iminente, .o material é descarregado e; em seguida, trUnsportact:o
pelos serventes até a última posição de abrigo, onde são tomadas as
disposições preparatórias· para o combate, nas condições prescritas
no § 123.
- O cmt. -de secção reconhece os itinerários, as posições de.
descarregamento, as posicões de abrig'o, o objetivo e ·as posições de
bateria.
- ·Passa, tqmporariainente,. o comando da secoão a um dos chefes de peea e avança, acomp~nhado pelo agepte de transm~ssáo e pelo· telemetrista, afim lje executar o seu reconhecimento. O agente
de transmissão leva às peças as indicacões relativas aos itinerários
ou -eaminhamentos a .seguir, as forma~~ões a tomar e as posições de
abrigo êl ocupar.
139. Depois de ter escolhido a posição de tiro, 0 cmt. da secção convoca os chefes de peça, designa as . posições de bateria, o
objetivo a· bater, e, eventualmente, os pontos de referência.
- Os chefes de peça avançam rapidamente para as posíi)ões
indicadas e .executam a entrada em posição pelos meios prescritos
na escola dá peça.
i40. A posicão de tiro é escolhida de maneira a permi~ir a dissimulação e a proteção das peças e ·o desenfiamento dos clarõ-es e
da fumaça. '
Convem pi'ever, para cada peca. várias posiç:.õcs de tiro afim
de que as mudanças de posição sejam rapidamente .reitus, se as
circunstâncias o exigirem. O intervalo entre as peças deve ·ser suficiente par::t diminuir a s-ua· vulnerabilidade
:pormi_tir ao cmt. de
secção o exercício do comando mas melhores cond)ções.
!41. Rernu.nidamento - A rapidez de tiro dos morteiros, a
fràca dotação de munição e a carga importante que representa, são
fatores que dão ao remnniciamento das unidades de morteiros um
aspecto ·particular e da maior ·importância.
. .
·
- O r~municiamento' da sMção de morteiros é feita de acor·do
com os princípios expostos na 2.a Parte do R. E. C. C.
- Em princípio, o cmt. da secção constitue, com a munição
transpOrtada pelos cargueiros do grupo. extranumerário, um dePósito avançado de munições denominado "Rosto de remuniciamento" .
.Gera~en_te este posto é, estabelecido na 'última po:SiQão de- abi'igo.

e
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- O cabo cmt. do ese,alão da secção é o responsavel pelo remuniciainento.
- Os remuniciadores das peças fazem a ligação entre /as p?ças
e o ~'Posto de Re1n:uniciamento"; os remuniciados do grupo extra..:
numerário auxiliados, ·Se necessário, por cavaleiros das unidades vizinhàS, executam o remuniciamenlo entre o "Posto de Remuniciamento'" e o ."Depósito Principal", constituído pela munição transportad~ no T. C. do Esquadrão.
·
.__ Tanto quanto possiVel o remuniciamento entre o "Posto de
Reniuniciamento, e o "Depósito Principal" é executado pelos cargueiros-munição do grupo extranumerário, conduzidos pelos remuniciadores a pé(Fig. 57) .

0;6;~
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ARTIGO IV
PREP!\RI\f).10 E

EXECUÇÃO DO 'l'IRO

Prepm·ação do ti1·o

142. A unidD:de· de execw;ão do fogo é a secção que o:ge semp't'e por concentração das duas peças sobre o mesmo ·objetivo.
- A- preparação do. tiro_. a. regulação e a cond·uta do fogo são
da alçada do cmt. da secção.
ExecuÇão do ti?·o.

f43. O feixe é levado sobre o objetivo pelo comando

'~Vigi

lânCia númeJ•o tal, mais (menos) tanto!" - -depois a 2.a peça é posta
em· convergência pelo comando: "2.4 peça, menos tanto/" - {isto

se a segunda peça estiver· à esquerda) .
- A regulação é em seguida conduzida, peça por peça.
- Salvo indicação contrária do cmt. da secção a 2.a peça .acom-,
panha as modificações de derivas prescritas, durante a regula-ção,
para a· peça diretriz.
!44. A indicação da alca pelo cmt. da secção constitue no1'mal- ·
rnente o· comando para a eXecução do fogo.
- Quando o emf. da secção quer comandar pessoalmente, dá
a indicaoão: "'Foao ao -me1t comando!" · - antes· do comando: "'Alça
tanto!" A informacão: "Apontado?', Pronto!" do apontador, os chefes de peças levantam o bra-ço verticalmente para prevenir o cmt.
dt.t secção, e informam: ;'Tal. peça, Pronta.". Ao ·comando "Foaol"
do cmt. da ·secção, o mecanismo de tiro prescrito é executado.
- Se, depois de tal tiro, o cmt. da secc;ão quer voltar a execução riormal do mesmo, comanda: "Fogo normal!". _
i45. O- tiro de eficácia é desencadeado pelo cmt. da secção oom
as- 2 pecas, seja siinultaneamente, seja sucessivamente. Neste úttimo ·caso, o cmt. da secção indica a ordem na qual as pecas devem
atirar.
·
146. No caso elo tiro mascarado, os chefes do peça informd.m
ao cmt. da secção, logo que Jor possivCI, a alça mínima correspon7
dente à posição de tiro da peça.
·
·
Interrupção e continuação do tiro - Cessaçtw do fooo - JJfu.tlança de posição.
i 47. Se o cmt. da b'ecção quer interromper o tiro comanda:
"~l'al peça. (as-2 peças), suspender foao (cessar fogo)!"- ós chefes
d-e peça repetem o comando e os serventes executam as operações
prescritas no ~ 133.
148. Se, _depois de ter comandado: "Suspender fogo!" o
cmt. da secção quer continuá-lo comanda: "Tal peça (2 peças) continua,.. fogo!" ____, o fogo é reiniciado com os elementos de tiro utilizados no momento da suspensão do mesmo.
149. Se o. em L. da secção julga conveniente modificar esses elementos, comanda:. (para a modificação de alça por exemplo}: "tal
peça (2 peças), alça tanto - Continuar -o fogo!"
150. Para fazer recomeçar o fogo depois de ter comandado:
""Cessar fogo!".- -o cmt. da secção deve dar os elementos inkiais
do tiro, rnAsmo quando tais P-leme-ntos não tenham sofrido variaç,ão.
151. Se a cessacfw do fogo tiver que ser seguida de uma mudançn. de posição, o cmt. da secção comanda: "Cessar f ou o -lffudança. de
posição!" - os chefes de peca fazem executar as operações prescritas
nt § ·!27 ou 128 o reuncm-se, em segtüda, ao cmt.' da secção que lhes
dá todas as indicações relativas à mudanca de posicão.
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ARTIGO V
EXEMPLO DE 'l'IH.O

152. O exemplo seguinte indica os comandos a .dar pelos cmts. de
secção e. pelos chefes de peças (lO) e resume as operações a executar
pelos serventes durante o tiro.
'l'IRO COM PONTARIA OU 'l'lRO MASCABADO
· ComnndoH

oPerações n executar lJelos

ser~·enies

..

Sol.ne tal
apontar!

p·onto,

O apontador procura o ponto designado, e determina,
se for. o caso, ·a alça minima.

i·.')

Granada· explosiva. O 2.<> m·uniciaüor Prepara uma granada e entrega~a
·carga 4.
ao 1. 0 municiador. O 1.<> municiador coloca a
espoleta na granada e a passa ao carregador.

1 Granada.

·prato 34

O

2.o

municiador carrega uma segunda granada.

O apontador inscreve a deriva e informa: P:i·. 34.
Tb. 160.

Taffibor ·160

O apontador inscreve a· alça e aponta· sobre o ponto
de pontaria com esses elementos e informa: ·

•'Apontador. Pronto".
O carreg·adoi se prepara para deixar cair a granada

no tubo, e . informa: "Cnrreg;ador, Pronto".

Fogo

chefe de peça informa: "Peçil, Pronta"
o caso).
O carregador deixa cair a g;ranada no tubo.

O

(se· for

Q tiro caiu 8 milésinios à direitn e' longo.
--------------------~------

Granada

Pt·ato 24
Titmbor .lt'i8

O

municiador coloc2 a espoleta numa segunda
granada e a passa ao carregador, o 2.<> municiador
carrega uma terceira granada.

1.<>

O apontador corrige a deriva e informa: Pr. 34.
Tb. 168. Corrige a alça e depciis aponta. sobre o
ponto de pontaria, ~nforrnando: "Apontador.
Pronto".
Proceder como foi dito anteriormente, para .o carreg·ador e o chefe· da peça.

(10) Os c"omandos ·dadoS pelos cmts. da secção são indicados por um
asteristico; Sã.o precedidos se ·necessário, do número de ordem da peça à
qua.l se dirigem; os· comandos· são sempre repetidos pelos chefes de peça que
o~ dão diretamente quando, excepcionamente, a· peça· estú. isolada..
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Opern~üe~

Conw.ndos

J.

Fogo,

EXECU~~VO

a e:x.:eentn1• !)elos st:rven:tes

Proceder como foi dito anteriormente.

O tiro fo1 em direç,;ãco:_:e::_c~u:::r;to:::·~-------O 1. 0 municlador coloca a espoleta numa terceira
grar:ada c a passa ao carregador, o 2.o munidador ·carreg-a uma quarta granada.

1 Gr&.nada

Proceder c'omo foi dito anteriormente.

Idem.

~ogo

- O tiro foi em dire'ção e longo. O enquadramento de, um garfo estando
obtido, procura-se a alça de ensaio.

1. 0 municiador coloca a ~spole'ta numa quarta
granada e a passa ao carregador, o 2.<> municiador. carrega uma nova granada.

1 Granada

ProCeder· como foi dito anteriorme_nte.

Alça 67°

Idem.

Fogo
'

O tiro foi longo.

1 Granada

Proceder como foi dito anteriormente.

Idem.

Fogo

Idem.
67<>

-

O tiro foi' curto, a alça de ensaio será

+

690

;::::: 68°.

'

--=-Procede-se à detormtnação !ia alça de regulaçfi.o.
4 Granadas

Os 1. 0 c 2." municiadores preparam as granadas que
são sucessivamente passadas ao 'carregador.

Proced~l'

como foi dito anteriormen.te.

2!7
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Operações a executar

Con1andos

I

pelo~

serventes .

Cada granada é atirada após ·a indicação:
dor, J;"ronto", do apontador.
·

"ApOnta~

~-:-::--:=
:..._ ·os quatro tii·os foram em direçã.o, ·o primeiro foi éurto,
os- outros
três foram longos. A alça de regulação é pois:

,.

1

+ --

= 68o -.-·- (0 garfo ê igual a 2°).
2
2
· ........ PaSsa-se ao tiro de eficâ,cia (tiro sobre alça única).
sso

Til'o sobre alça única Proceder como foi dito anteriormente.

4 Granadas

1

Idem.

Ide!U.

2

O tiro começa logo que o apontadoi:-'informa: "Apontador, Pronta". Continua, sucessivamente com o
intervalo apenas .Para o apontador retific~r a
pontar-ia e informar: "Apontnaor, Pronto", até a
terminaç!'io do número de-granadas,deterruinadas.
O tiro, pl·oss·egue. se for. o caso, ao comando:. TD.l!ltns grttnadns, mafs (menos) tanto Fogo" .....:..
se os elementos de tiro devem ser modificados.

Fogo

Nota- Durante a execução dos tiros de regulação, assim como durante
a execuç:ão dos de eficácia, o apontador e o carregador observam rigoro-

samente
-

as seguintes prescrições:

Apontador:

Aittes de informar: "A11ontador, ProntO", se c~rtifica:
1.? Que a 1 granada que foi introduzida no tubo tenha partido; para isso,
o apontador presta atenção na detonação que se produz ao partir a granada. (Durante o tiro é proibido ao pessoal servente colocar a cabega na
boca do tubo para examinar a alma da peça).
- Em caso de incidente o apontador, auxiliado pelo carregadÇ)r. procede como está. prescrito na Instrução Técnica para .o Morteiro.
2. 0 Que a deriva seja inscrita corretamente, assim como a alça e que
as bolhas dos niveiS estejaril entre os respectivos fndices (11).
3. 0 Que a linha de fé do colimador esteja na direção do ponto de
· pontaria, se for o caso, e qtie a alça comandada seja maior do que a alça
rninirna (11).
- Carreg·ador;
Como o apontador, o carregado1· presta toda a atenção na partida de
cada granada, e eventualmente nas falhas de IJercussão, para nãO introduzir
uma nova granada no tubo senão dePois da saida da anterior e principal~
ment_e _depois da informação: "Apontador, Pronto",· dada pelo apontadOr.
(11) EsSas operações são de natureza a diminUir a velocidade do tiro
que:ee está realizando com o màterial, durante um tiro dEi eficácia. São no
enta11.to indispensaveis par.a Gxplorar ao má.xitno a ;precisão que o aparelho
tle pontaria permite obter com o Morteiro.
'
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CAPíTULO IX

Escola do' Pelotão de Morteiros

ARTIGO I
FORMAÇÕES E MOVIMENTOS DO .PELOTÃO A ·CAVAf..O

153. O pelotão de morteiros, é constituido de 2 secções de morteiros e de i secção extra idêntica .à dq pelotãq de metralhadoras.
- As formações e eVoluções do pelotão de morteiros, em ordem
unida e dispersa, fazem-se segundo os princípios e comandos estabe- ·
lecidos ·para .o pelotão de metralhadoras.
..
·
- Na formação em batalha a secção extrariumerária forma uma
It.a fileira à retaguarda' da 1.a esquadra da 2.a secção.
ARTIGO II
FORMAÇÃO .DOS coMBA'Í'EN'l'ES A PÉ -

GRUPO· DE CAVALOS DE :MÃO

154. As prescrições estabelecidas para o, pelotão de metralhadoras são, em .principio, aplicaveis ao pelotão· de morteiros.
- Ao comando: "Combate a pé!" - as duas secções procedem
como está· prescrito na escola da secção .
O pelotão apeado forma em linha de secções (peças juxtaposta.s ~tn coluna por i), com ou sem intervalos.

ARTIGO III
ESCOLA DO PELO'l'ÂO A PÉ

Exercícios de orde1n unida
155. Os exercícios de ordem unida do pelotão teem os mesmos
objetivos e são -executados segundo os mesmos princípios e comandos
estabelecidos para o pelotão de fuzileiros (§§ 461 a 464 da L• Parte
- 2.0 Vo!., do R. E. C. C.).
- Realizam-se sem as peÇas e Q material respectivos; .porein
os cavaleiros são armados de espada ou. mosquetão.
-....:.. O pelotão será constituido, em princípio, de 2 secções.
Exercícios de maneabilidade.
156. Os exercícios do maneabilidade do pelotão de . morteiros
te~m o mesmo_ objetivo e são executados segundo os m(;lsmos princípios
e comandos estabelecidos para o pelotão de metralhadoras.
As formacões mais empregadas na marcha de 'aproximacáo
do pelotão são a coluna. de secções· e a linha de secções, com distâncias
e intervalos variaveis~ as secções poderão formar em coluna .ou em
linh& de peças.
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157. Erit'l•ada em posição:·- Execuç{io do tiro: Nota- A secç.ãó
de ·mortei1·o é a unidade de execução do fogo; conclue-se daí que o
pelotão de mortetros.é ~mpreg_ado, norinalment.e, por secções isola.d:.ai
cada uma com sna mtssao parttcular. Só excepcwna.lmente as 2 secçoes
se7'áo empreaadas grttpadas; as prescrições que se seauem aplicam-se
a este caso especial.
- Qúando o engajamento está iminente, a entrada em posição
· e o tii:-o executam-se como foi. prescrito nos. artigos UI e IV da escola da secção de morteiros.
- O cmt. do pelotão dá a missão de cada secoão; orienta os cmts.
da se"coão sobre a escolha dos itinerários, posições de descarregamento,
po_s_ições ~e_ abrigo, posições de bateria; ~esigna os objeti"":os a bat~r
e as cond1çoes do t1ro (mudo de regulaçao, natureza do t1ro de eflcácÍa, intensidade do fogo, etc .... ).
158. Se as 2 secções devem bater o mesmo objRtivo, o cmt. do
pelotão indica a ordem em que cada uma deve regular o tiro; geralmente fica junto da- secção que executa a regulacão para observá-la.
- Quando o terreno impõe a posição das peças umas ao lado
daS outras e houver possibilidade de colocá-las. em condições sensivelmente análog·as, o. cmt. do pplotão pode avo..car a si o comando
cto tiro.
- O tiro é regulado em cada secção como está prescrito na Instrução Técnica para os Morteiros. O tiro de: eficácia é desencadeado~
por. todas as peças, seja simultaneamente, seja sucessivamente, de
acordo com as ordens do cmt. do pelotão.
CAPITULO X

Escola do Esquadrão de Metralhadoras e Engenhos
ARTIGO f
GENERALIDADES

159. A escola do csquaclrã.o de metralhndoras e de engenhos tem
por objetivos exercitar os pelotões a execu~ar em conjunto tudo o
que ·'àprenderam separadamente e ensinar· ao esquadrão todos .os movimentos necessários ao seu emprego isoladamente no ümbito do
Regimento, ou em I igacão com uma unidade do Regimento ..
- O esquadrão do metralhadoras e rle engenhos emprega frequeri.teínente a ordem dispersa.
- Para reunir-Se o evoluir,."cn'l ordem unida ou dispefsa, o e:s-.
quadrão de metralhadoras e engenhos pode formar em linha de p_e1otões ou em coluna de pelotões com intervàlos e dist"âncms variaveis. Os p~lotõcs de morteiros e de canhões ·contra carros adaptam-se
· às andaduras t. aos movimentos dos pelotões de metralhadoras, na
proporção que lhos permitam sua própria mobilidade", o peso e as
condições de emprego do material.
- Quando podem evoluir conjuntamente com as outras unidaeles do esquadrão, ficam, em pl'incípio, colocados à esquerda nas formações em linha e na c~ud:1 nas formações em coluna.
.
- Todas as prescrições gerais do· Título V da f.S. ·Parte - z.o
Vol., do R. E. C. C., são apli.caveis ao esquadrão de metralhadoras
e engenhos: design?-ção dos pelotões durante os movimentos; processos de comando; conduta. çlo . esquadrão; dos pelotõeS; treinamento
dos tenentes no comando do esquadrão e dos sargentos, no comando
qos pelotões.
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Quando o esquadrãO de metralhadoras e de engenhos fica sob
as ordens diretas do coronel ou é posto à disposiÇão <;IC u:r:na unidade,
o capitão metraffiador marcha com o coroneL ou o cmt. da unidade
a que reforça; o crnt o de pelotão mais antigo torna-se gUia do esquadrão; dispõe, durante as evoluoões, dos agentes de transmissão orgânicos dos pelotões.
- O pessoal de comando do esquadrão .marcha .com o pelotão' de
comando do Regimento ou com o grup.o dA comando da unidade a
cuja disposição está o esquadrão, no lugar que lhe for- determinado ..
- Quando o capitão rríetralhador se destaca é acompanhado pelo
seu grv.po de comando o
· 160. O pelotão extranumerário do esquadrão de. metralh~doras
e engenhos, comandado por um sub-tenente que ac-ompanha sempre
o eapitão, cornpreenâe:
1.0)

o grupO de comando assim constituído:

-

1 terceiro sargento observador, cmto do grupo;

-

1 cabo observador;

-

4 soldados observadores;
1 cabo sinaleiro;
4 soldadOs sinaleiros;

--= 4 soldados clarins, dos quais uni acompanha. sempre o capitão:
-- 1,cabo sapador;
-

4 soldadOs sapadores;
2 soldados agentes de transmissão;
1 soldado de saude;
t soldado ordenança e

1 cabo furriel.
2. 0 )

o grupo do .'I'. C. assim const':ituido:
1 primeiro sargento arquivista; cmt. do gTupo,
1 terceiro sargento. furriel, cerra--ril3. do ·grupo;

....:_ 1 cabo condutor, auxiliar do cmt. do grupo e responsavel tepnicamcnte pelas viaturas e pela marcha do 'I'. C.;
- o 1. 0 sub-grupo comandado pelo cabo do rancho e compreendendo:
i viatura cozinha;
1 viatura água;
-

3 viaturas viveres e forragem;

- 1 viaturâ bagagem e arquivo conduzidas ccida uma por um
condutar e nas quais são transportados, respectivamente, 2 16'oldados
cozinheiros, 2 -soldados seleiros-correeiros, 1 soldado sapateiro e 1 soldado alfaiate (1 em cada viatura) •
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o :2.o sub-grupo, coiriailclado pelo 3.0 ·sargeríto do material bélico, a.uxiliado pelo cabo armeiro. ~ compreendendo:
- · 4 viaturas de munição para metralhadoras.;
- 2 viaturas de munição para morteiro conduzidas -cada uma por um condutor.
- -o ·a.o sub-grupo, comandado por um cabo
fe1~radOr e eompreend'endo:
- 1 viatura forja, ·conduzida p.or um condutor e
- 4 soldado·s ferradores.
- O grupo de cori:Íundo é fracionado em quatro esquadras (fig. 58), aplicando-se ao mesmo as
prescrições da 1.• parte-'-- 2P Vol. do R. E. C. C..
relativas ao grupo'· de comando dos esquad'rõeF- de
fuzileiros.
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- O grupo do T. C. é fracionado em 3 sub-grupos e adota, segundo as. circunstâncias, as seguintes formações_ (12):
- coluna de viaturas (Fig. 59):

(12) O !irupo do T. C. s6 forma em ocasiões excepelonaia t~is como:
marchas táticas';· formaturas em ordem de marcha; .etc .. ,
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coluna dup·la de. viaturas (Fig. 60);
linha de viaturas (Fig. 61) .
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ARTIGO II
O ESQUADRia DE METRALHADORAS E ENGENHOS A CAVAJ.,Q

A)

-

Exercicios de ordem unida

Formatura;

--Linha de pelotões por 3;
- Linha de pelotões por esquadras por 1, juxtapostas;
- Formação mn batalha;
·- Marcha em batalha;
' - Desenvolvimentos;
- Coluna por 3 ou por 2;
- Alinhamento;
- Abrir e unir fileiras;

-

Recuar;
Coluna de pe.cas em batalha.
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Ponnatu1·a.
161. A formatura do esquadrão de metralhadoras e engenhos
se executa em linha de pelotões pm· 3 e de· acordo com as presc.rições
do§ 498 da 1.• Parte- 2.0 Vol. do R. E. C. C.
Linha de pelotões por 3.
162. A linha de pelotões por 3 é a formação normal de. manobra.
- Oferece a vantagem de apresentar os 4 cmts. de pelotões à
frentA do esquadrãO, ao alcance do capitão, e facilita os movimentos
em qualque1· terreno e a passagem rápida para uma formação de ordem dispersa.
-.Os pelotões em coluna por 3, no mesmo alinhamento. guardam
entre si 'intervalos necessários ao seu desenvolvimenL<J (30 m).
- As prescrições do § 499 da 1.• Parte - 2.0 Vol., do R. E.
C. C., aplicam-se integralmente ao esquadrão de metralhadoras e
·
engenhos.
Linha de pelotões pm• esquadras por 1. juxtapostas.
i63. Esta form~wão é tomada ao comando: "Linh"a de pelotões
por esquadras por 1. jUxtapostas (andadura) - Marche/" e de acordo
com as prescrições do§ 500 da 1.0 Parte- 2.0 Vol., do R. E.· C. C.
Fm·mação ern batalha -

mento.

f,farçh,a em batalha

Desenvolvi-

164. O esquadrãO de metralhadoras e engenhos não ataca a cavalo. Exeepcionalmente, os pelotões ou Secçõe_S serão empregados no
combate n cavalo de acordo _com as prescrições estabelecidas nas respectivas escolas.
- A formação em batalha do eSquadrão é, pois, destinada exclusivamente às revistas e paradas.
- São· aplicaveis ao esquadrão de metraihadõras as prescricões
dos §§ 502, 503 e. 504 da 1.• Parte - 2. 0 Vol., do R. E. C. C.
- As demais formações e movimentos do esquadrãO de metralhadoras e engenhOs (coluna oor 3 ou por 2 alinhamento._ abrir e
unir fileiras, recpar. colunas d{) peç.as em batalha) obedec~m às
prescrições feitas nos §§ 505, 506. 507, 508 e 509, da 1.0 Parte 2.o Vol., do R. E. C. C.
B) 'EXERCÍCIOS DE ORDEM DISPERSA

165. Nas evoluções em ordem dispersa, o pessoal de comando
segue o capitão a cerca de 12 m.
- O, esqmlctrão de metralhadoras ~e engenhos se dispersa:
- em profundidade (coluna de pelotões);
- em largura (linha de pelotões);
- de acordo com os pr•ihcípios e comandos prescritos nos ~§ 514
o 515 da 1.• Parte- 2.0 Vol .. do R .. E. C. 'C.
Dispersão a vontade.
166. ·Em caso de. surpresa por tiros de Artilharia ou AViação,
ao comando·: "Por pelotões, à vántade- Dispersão!" ....:. JS·-crnts. de
-·pelotões dirigem-se rapidamente ·em direções diferentes tomando
formacões dispersas_.
·
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- O grupo de comaU:do acompanha o capitão.
- Em caso de ataque por av,iões voando baixo as unidades de
metralhadoras designadas entram em acão.
167. Nas .evoluções em ordem dispersa, os pelotões de morteiro
e de canhão contra carros nem sempre ·poderão conservar seus lugares com os intervalos e distâncias fixadas; como os pelotões de
metralhadoras.
·
- Neste caso regularão seus movimentos de acordo com a mobilidade dn material.
ARTIGO Ili
FORMAÇÕES DOS COMBA'l'ENTES A Pl~ -

GRUPO DE CAVALOS DE MÃO

Escalão

168. O.cmL do esquadrão de metralhadoras e engenhos prepara
engajamento dos seus pelotões de acordo com a missão recebida.
Executa ou faz executar todos os reconhecimentos necessários para
escolha dos itinerários e posições de descarregamento, de abrigo .e
de tiro, organiza as ligaÇões· e prevê o remuniciamento.
- Faz conduzir o esquadrão para o local óu região em que se,ia
possivel executar o descarregamento do material.
- Quando não for possível deixar os cavalos de mão à disposi:..
cão direta dos pelotões, reune em um ponto fixado pelo capitão. sob
o comando de- um graduado. ·Este último fica subordinado ao oficial
cmt. do grup'o de cavalos- de mão do regimento ou da unidade que
emprega o esquadrão de tnetralhv.doras.
As Viaturas de municão constituem o escalão do esquadrão e
ficam sob as ordens de um :;;argento; em princípio. mar"cham e estacionam, durante o combate, com o T. C. do regimento. O cmt. do
escalãO tem q dever de· permanecer em ligacão constante com o ca·pitão, afim de permitir o máximo de facilidades na execução do romuniciamento.
&

AR'fiGO IV
O ESQUADRÃO DE METRALHADORAS E ENGENHOS A Pf
A) EXERCÍCIOS DE ORDEM UNIDA

169. O esquad!,'ão de metralhadoras e engenhos forma e evolue
a pé, em ord~In unida, obedecendo aos princípios estabelecidos para
o esquadrão de fuzileiros (Título V - Capítulo III - Artigo I, da
1.a Parte- 2.0 Vol., do R. E. C. C.).
B) EXERCÍCIOS DE. MANEABILIDADE

170. Os princípios expostos nas escolas da pe(.}a, secção e pelotões de metralhadoras e no Título V - Capítulo IH - Artigo II. da
1.a Parte - 2.0 V01., do R. E. C. C·., aplicam-se ào esquadrãú de
metralhadoras e engenboS.
- O capitão e .os cmts. de pelotão se comportam .de acordo
com as· prescrições§ 528 da f.&·Parte- 2.o Vol.; do R·, E. C.·C.
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Formações de aproximação.
171. As formacões de am;oxfmacilo derivam da coluna dupla,
da linha ou da coluna de pelotões.
- O capitão fixa as distâncias e intervalos a tomar entre os
pelotões.
.
- Os pelotões adotam as formacões mais adequadas ao terreno
e às circunstâncias .
. Rio _de Janeiro, 12 de maio de 1941. -Eurico G. Dutra.
,

.ii

Oficiais

I

i:rENE~lE COM~NDAATE
00 DE LOTAO

~OBSERVADOR.

§I cONDUTOR N'l"
i Ejco~<DurDR DO 'f 1fMf '~<'11

BSINALEt'RO

Sub-tenentes
'r -Sargentos fj~uRRJE.t.

~OBSERVAOOQ

illilsuB l(NfNTI::

0CON!)UTOR'

EJs•NAtE!RQ

\0A1•>::>L1AR DO PElOTÃO
:
~2~ SARGENTO}

EJRA~>,~CHO

@Jtlii.I;>IM

§ARMEIRO

JS]sADA.OOQ

ÚCOMANO.;NTf DE SECCÃQ
t; 0 SARGENT0)

.ÊiruRRtfl {-s'

·Er. A,ER!A~

. b

SARGENTÓ~

BEL!CO
(3'$AR(1[NT0)

EHQA ~
'~ (1V1 DA SfCCÃO
.
DE Esu.U.o o· Sii.!UJ!NroJ

:

.,~ ;~ ~BSf RyA.OOR ( 3"S4llGEN10)
:l~AilQUIVISTà O·:ARú[NTO)

Soldados

~ORDE NANCA oo CAPiT1o

mAfifNTf Of T!WI5MISSÃO

EjoROEIIJANCAOO TEIIIENTf.

0AQME1RQ

EJoe SAuÓe

0

ATIRADOR (MTRS.) .
APONlA{)OR (MTRSJ

Animais

@cARREGADOR, (MTQS)

E92 MONTbJ)A 00 CAPITÃO

f Cabos

~1°MUNI(IA00R ·

B2AMQNTAOA DO

lJtHH"E DE PECA

~2°MUN!ClA00~

EJtARGUE.lRO DA PECA

!~COMANDANTE DO GRuPO

~l0 REMUN1( lADO R(MTRSJ

0

,,

1

EXTRA t

m ESCALÃO

riREMUNICIAOOR

~2°REMUNICIA00~ {MT~)

l@ TElfMET'Rl$lA
.
'

a

{;JSAPAQQR ..

SFERRAOQR

f8FI:RRAD0R

JEICONOUTQQ

Co!. de Leis -

REMUN •C•ADORtS (MIIISJ
CONDUTOR Nol.

Vol. IV

N°2

4

TfNfNTE~

tAilGUf: 1R0 DO Rf PARO

EJcAA13oftRO oe MuN

cAo•

EJ(.ARG:lf[JRO 00 TfLEMf 'RQl

ATOS DO PODER EXECUTIVO

226·

MCRETO N. 7. !67 -

DE

!2

DE MAIO DE

!9/d

Dispõ'e sobre prazos para as Juntas ele Alistamento MUitar da
29.a Circunscrição de Rec1·utamento
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4 da Constituição, decreta:
Art. 1." Para as JuntaS de- Al•i,stamento l\1ilitar da 29.a Cir.cunscricão de Recrutamento (AmazonaíS e Ac!"e) ficam _·prorrugados até
15. de junho próximo os prazos de -que tratam os artigos 65 e 77 -do
Regulamento d'O Serviço Militai'.

Art. 2.0 Revogam-se as clispo-sicões em contráfio.
Ri,o d:c Janeiro, 12 de maio de 1941, 12'0-.0 da IndependêE--cia e
53.0 da República. ·
GETULIO VARGAS.

Eurico G. ·nutra .

. DECRETO N. 7. !68

-DE

!3

DE MAIO DE

!94!

Apr·ova a j-ustificação 'das despesas feitas, com a. aquisiç-ão da lanCha
"l{Juassú", pela (}ompanhia Docas de Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, .da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a justificação apresentada pela
ComPanhia Docas de Santos e que com . este baixa, rubricada pelo
Dire,tor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Via.ção e Obras
Públicas, das despesas feitas, na importância total de 19:109$3 (dezenove contos-- cento e nove mil e trezentos réis), com a aquisição
da lancha -"Iguassú" e que passou a denominar-se "Sandi''.
Parágrafo único. De acordo com o art. 2.0 , do decreto número 658-A, de 21 de fevereiro de 1936, é a Companhia Docas de
Santos autorizada a levar a referida importância à sua conta de·
capital adicional.
Rio de ianeiro, 13 ~e maio de 1941, !20.0 da Independência ~ 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça· Lima.
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DECRETO N. 7.169 -

DE

.13

DE

MAIO

'227
DE

1941

j\prova projeto e orçamento, para aquisição de 10 vagões de aço pm·a
transporte de animais e 20 abertos de bordas alta's, para instalaçqo do tráfego nos prolongamentos a cargo de "The Great Wes, tern of Brazil Company, Limited

Não. foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de pagamento.

DECRiETO N. 7.170-

DE

13

DE

MAIO

DE

1941

Aprova projeto e orçamento, 1Jara a construção de um muro d'3-. fechamento do Almoxa·rt{ado, no pátio de Divin6polis, linha iM
Garças a Belo Horizonte, da Rede Mineira de Viação
fei'~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con(; art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto ~;e respectivo orçamento que
Com este baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secrf:"taria de E:::.tado da Viação e Obras Públicas para ronstrução de
U?L mul'o de fe~ham•?nto do Almoxarifado da ofieina em Divinópolis,
linha de Garças e Belo Horizonte, ~a Rede Mineira de Viação.
Art. 2. 0 AS df:'spesas que forem realmente· efetuadas até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância de 10:20.7$100
, (<dez contos· duzentos-e sete mil e cem réis), depois de apuradas em
regular tomada de- contas, serão levadas à c anta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941,. 120.o da Independência e
53.o da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça

DECRETO N. 7.171

-DE

13

DE

MAIO

DE

Lima~

1941

"

Aprova m·çamento pa?•a importação de material necessário à conclusão de obras na Estrada rle Perro Central de Pernambuco

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7.172

-DE

13

DE MAIO DE

1941

l1Pl'9Va projeto e orçamento, parei construção de desvio, posto tele-

gráfico e casa de guarda-chaves no krn 855+498, ramal de Ube1'aba, da Rede Mineira de Viação

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe con-

fel·e o art. 74, letra a, da
Artigo único.

Ficam~

Con~tiLuiç.ão,

decreta:

' orçamento
aprovados o proJeto .e respectivo

que com este baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secr·etaria de Estado da Viação e Obras Públicas para r-onstrução de

um desvio, posto telegráfico, tipo B e casa de guarda-chaves metro 855+498 -

quilô-

do ramal de Uberaba, da Rede Mineira de Viação.

Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas,
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
58:993$300 (cinquenta e oito contos noventa e três mil 1e trezentos
ré1s;1 , depois de apuradas .em regular tomada de contas, serão levadas
à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos no contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de. maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.173

___:DE

13

DE .MAIO DE

Concede autorização para que se organizem e entrem

1941
tX

funcionar os

cursos da FacUldade de Filosofi.a do Institut.o La-Payetle
O Presidente da República resolve, nos termos do· art. 23 dCi
decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder autorização para
que se organizem e entrem a funcionar, a partir do ano cscCJlar de
1942, os çurb'Os de filosofia. de matemática, de física, de qüírnica, de
história natural, de geografia e história, de ciências sociais, de letras
clás&icas, dé letras neo-latinas, de letras anglo..:germànicas, de pedagogia e de didática, da Faculdade de Filosofia do Instiluto LaE'ayette, com. ~de na Di•.-,trito Federal.
Rio de JaneirO, 13 de maio de 19111, 120.0 da Independência e
53.0 da República._
GETULIO VARGAS

GustaVo Capunema
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DECRETO N. 7.174-

DE

13

DE :M:AIO DE

229
1941

Autoriza a Empresa Sul Brasileira de Eletricidade, S. A-. a efetuar,
p1•ovisoriamen1te, a mudança de um grupo hidroelétrico

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pa!l'aroe'nto.

DECRETO N. 7.175 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Autoriza João Lobo, proprietário da usina Gl6Í"ia, no distrito de Macuco, municipio de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, a modificar e ampliar as res'I!ectivás instalações
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere .o art. 74, l!Ctra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 2.059, de 5 de março de 1940;

Considerando que a medida, requerida pelo interessado, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
·decreta:
Art. 1.0 Fica João Lobo autorizado a modificar e ampliar a Usina
Glória, construida no rio Macuco, afluente do rio Negro, no distrito
de Macuco, município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, mediante a instalação de novo grupo hidroelétrico, trifásico, de cerca
de 100 Cavalos-Vapor no eixo da turbina, de forma que utilize aproximadamente uma descarga de 800 litros por segundo sob um desnivel
de 13 metros.
Parágrafo único. Ficam autorizadas as seguintes obras de modificação e ampliação: prédio da usina, tubulação forçada, castelo
dágua, prolongamentO do canal adutor existente e dos respectivos
orgãos auxiliares e acessórios, de conformidade com o anteprojeto e
memorial apresentado.
Art. 2; 0 Sob pena de caducidade da presente autorização, o interessado obriga-se a:
I - Registá-la na Divisão de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro do prazo de trinta ( 30) dias, a partir
da sua publicaç.ão;
li - Àpresentar à mesma Divisão de Aguas os estudos, projetos
e orçamentos respectivos, assim como a iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120.0 do Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.176-

DE

13

DE MAIO DE

1941

Aprova projeto e Orrçamento, pa~a a construção de um depósito ~
locomotivas em Bom Jardim, ramal de Arantes a Bom Jardim, da
Rede' MineiTa de V·iação
.O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-.
fere o art. 74, letra a, -da. Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e respectivo orcame_nto que
com este. baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas ·pata eanstrucão de
um depósito de locomotivas em Bom Jardim - km 229 - ramal
de Arantes a Bom Jardim, da Rede Th-lineira de Viação.
Art.. 2.0 As despesas que -forem realmente efetuadas até o máximo· do orçamento ora .aprovado, na importância total de 274:202$5
(duzentos e setenta e quatro contos duzentos e dois mil e quinhentos réis}, depois ·de apuradas em regular tom.ada de contas, serão ·
levadas à conta de "Capital,, ex-1.1i da lei n. 475, de 17 -de agosto de
1937.

Rio de Janeiro, 13 de maio de !941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.177 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Ap1•ova projeto e orçamento, para a construção de um dorrn-itório
para o pessoal da Tração e Movimento em Angra dos Reis, linha
de Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rede MineiTa de Viação'
O Presidente da República, usando da atribuicão qÚe lhe confere o art. 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Artigo úni~o. Ficam aprovados o projeto e respectivo orcamento que com este baixam, Dubricados pelo Diretor de Contabilidade
da Secretarla de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção de um dormitório para o pessoal da Tração e do Movimento,
em Angra dos Rci..s - km 2 - linha -de Angra dos Reis a Monte
Carmelo, da Rede. Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas,
até o maximo do orçam~nto ora aprovado, p.a importância total de
54:650$0 (cinquenta e quatro contos seiscentos e cinquenta·mu réis),
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depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à
cOnta do "Fundo de Melhoramentos"- da Rede, nos termos do contrato
em 'vigor.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima-.

DECRETO N. 7.178 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, l1et.ra a, da Constituição:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um ( 1) cargo de
Ajudante de Tesoureiro, padrão 5 do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba
global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos
vagos na mesma carreira, do Quadro Permanente, conforme dispõem
as tabelas anexas ao decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939,
em virtude do falecimento de João F ar~ a da Rocha.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 12ü.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS •

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.179 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Sup1'i1'ne um cargo excedente da classe C da carreira de Trabalhador
do Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comé'rcio

O Presidente dtt República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constitui~.ão, e nos _termos do ·art. 1.0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 1-1 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 ·Fica suprimido um cargo da classe C da carreira d-e Trabalhador do Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em virtude do falecimento üe Orgidio Francisco do Nascimento, ficando sem apl~cação a dotação corr·espondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiç.õeS em 0(\ntrário.
Rio de Janeiro, 13 de maio (\e 1941, 1ZO" da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS •

Waldema1' Falcão.
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DECRETO N. 7 .180 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Extingue um cargo excedente da cla.sse H da carreira df:; Estatístico
do Q'u.adro único do Ministério do Trabal-ho, Jndüstria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, 'e nos termos do art. 1. 0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.o Fica extinto um cargo da classe H da carreira de Estatístico do Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comér-cio, vago em virtude da promoção de Yone do Couto Viana, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Gonta-Cor_rent.e
do mesmo Quadro único do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as diSpoBições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53,o
da' República.
GETULIO VARGAS.

Waldemar Faléão.

DECRETO N. 7.181 ' -

DE

14

DE MAIO DE

1941

Aprova modificações do art. 207, do Regulilmento baixado com o decreto n. 3 .809, de 13 de março de 1939

O Presidente da República, usando da atribuiç;ão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da ConsLituição, e em face da Exposição de Motivos
apresentada pelo Ministro de Estado da Guerra, decreta:
·Artigo único. Fica aprovada a alteração, que corri este baixa, assinada pelo Ministro de Estado da Guerra, do art. 207, do Regulamento
para o Colégio Militar, aprovado pelo decreto n. 3.809, de 13 de
março de 1939; revogadas as disposições em c~ntrário.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1941; 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutrq.

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO COLÉGIO MILITAR

O art. 207 do Regulamento do Colégio Militar, aprovado pelo decreto n. 3 .809, de 13 de março de 1939, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2D-7. A cada disciplina corresponderão, no máximo,
três professores, sendo um catedrático e dois·- adjuntos de catedrático.
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Parágrafo único. As cadeiras de Portuyuês, Matemática
e Desenho terão, respectivamente, três catedráticos e cinco
adjuntos de catedráticÇJ, sendo um catedrático e dois adjuntos
para as 1.a e z.a séries, um catedrático e dois adjuntos para
as 3.a e 4.a e um catedrático e um adjunto para a 5.a".
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1941. -Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 7.182 -

DE

14

DE MAIO DE

1941

Aprova Reg1tlamento para a Secretaria Geral do Ministério da Guerra

O Presiden Le. dn. República, usando da atribuição que lhe contere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica a~>rovado o Regulamento, para a Secretaria Geral
do Ministério da Guerra, que com este baixa, assinado pelo General de
Divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de Estado da/ Guerra.
Arl. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Regulamento 'da Secretaria Geral do Ministério da Guerra
TíTULO I
FINS

Art. 1.0 A Secretaria Geral do" Ministério da Guerra (S. G. M.
G.), criada pela lei de .organização do Ministério da Guerra (Decretolei n. "'279. de 16-2-938) e organizada por decreto n. 3.269 de
12-11-938, é o orgão duxiliar imed-iato do Ministro da Guerra, em todos os ass.untos de carater administrativo tJ.ue interessam às forças armadas e à segurança nadonal.
Parágrafo único. É chefiada por um general de divisão ou de
brigada, com a denominação de Secretário Gé'ral do Ministério da
Guerra.
Art. z.o Incumbe à S. G. M. G.'
a) Tratar, por delegação do Mh.istr·o, de todos .os casos que
interessam à administração do Exército.
b) Estudar e preparar os assuntos referentes aos trabalhos legislativos e orçamentários.
'
c) Chefiar o serviço de conténcioso administrativo.
d) Orientar e coordenar todos os orgãos administrativos do Ministério da Guerra, nos limites das atribuições que lhe são conferidas
neste regulamento.
e) Informar convenientemente o~ documentos administrativos
que exijam dellberação do Presidente da República ou do Ministro,
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encaminhando-os a este, com as mensagens ou despachos já redigi. dos (como sugestão) .
f)
Despachar os documentos que encontrem solução em leis
ou regulamentos existentes e dispensem novas deliberações do Ministro· ou do .Presidente da República, exceto os que se destinem a
outros ministérios.
g) Dirigir e fiscalizar a execução dos Serviços Auxiliares do
Ministério.
h) Fazer a representação social determinada pelo Ministro, como
seu auxiliar imediato, para cujo fim será consignado um quantitativo
no orçamento.
·
i) Elaborar regulamentos que não forem privativos de outros
orgãos do Ministério da Guerra; centralizai', para uniformidade, redação final e impressão, todos os que ~e destinam à aprovação superior;
promover a publicação e reedição dos que tiverem sido aprovados ou
estejam esgotados; fazer a expedição aos orgãos interessados.
j)
Publicar a Revista Militar Brasileira, os B.oletins do Exército (ostensivo e reservado), e do Pessoal Civil e os Almanaques da
Guerra (oficiais da ativa), dos Oficiais da Reserva, dos Sub-Tenentes
e Sargentos e dos Funcionári.os Civis, mediante dados fornecidos
Pelas respectivas Diretorias de Armas e Serviços.
.
k)
Arquivar os documentos ostensivos, depois de permanecerem
um mês (quando necessário). no arquivo especial da Divisão de Despachos do Gabinete do Ministro.
l) Registar decretos, avisos, portarias e outros documentos e
lançar em livros especiais os atPs expedidos pelo Ministro.
·
m) Fazer· publicai' no Didrio O{icia.l todos os atos que devem
ser publicados, reservando cópia para o respectivo arquivo. ·
n) Eneaminhar aos outros orgãos admimstrativos os documentos
já solucionados.
,
o) Reeolher e apresentar ao -Ministro todos os dados para o
seu relatório.
p) Preparar os processos de medalhas militares.
q) 'Jlratar dos procesos de requisições militares.
TiTULO II
ORGANIZAÇÃO

Art. 3. 0 Para seu completo funcionamento a. S. G. M. G. compreende:
- O Gabinete, quatro Divisões, o Serviço de Asseio e Conservação, o Serviço Qe Correspondência, a Tesouraria, o Almoxarifado, o Museu do Ministério, o Arq~ivo Geral da Secretaria e o
Contingente.
Parágrafo único. São subordinados à S. G. M. G. os ServiçosAuxiliares do Ministério (Imprensa Militar, Gabinete Fotocartográfico e Arquivo do Exército), o Comando do Q. G. do Ministério, o
Posto de Assistência, a Cia. Gda. e o Restaurante do Q. G.
Art. /1. 0 O Gabinete tem a seguinte constituição:
- Chefe - coronel da ativa (de preferência com o curso de
Estado-Maior);
- auxiliares - 2 capitães da ativa. e 1 capitão ou tenente da
reserva;
-,- ajudante de ··ordens do Secretãrio Geral;
-·três oficiais administrativos:
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- escriturários;
- contingente;
--_serventes;
. . ,. . __ motoristas.
Art. 5.0 A 1.• Divisão (D-1) tem o seguinte pessoal:
- Chefe - oficial superior;
- quatro adjuntos: um major intendente do Exército e três capitães, sendo um do quadro de Intendentes;
- quatro oficiais administrativos;
- escriturários;
- serventes .
Art. 6. 0 A 2.a Divisão (D-2) tem o seguinte pessoal:
- Chefe - oficial superior;,
quatro adjuntos: un1 major e três caPitães;
qüatro oficiais administrativos;
· - escritm~ários;
- serventes.·
Art. 7.0 A. 3.• Divisão (D-3) tem o seguinte pessoal:
- Chefe - oficial- superior;
-=- dois adjuntos majores ou capitães;
- três oficiais administrativos;
- e.scriturários; _
- serventes.
Parágrafo único. Poderá ser acrescida de especialistas (em
· comissão) para determinados assuntos.
Art. 8.0 A 4.• Divisão (do Pessoal Civil, D-4) tem o seguinte
pessoal:
- Chefe - oficial superior da reserva ou funcionário civil (em
corr:issão) ;
_
- 2 Secções (Administrativa e de Assistência Social), chefiadas
por funcionários civis;
- funcionários civís e serventes constantes da lotação.
Art. 9. 0 O Serviço de Correspondência tem o seguinte pessoal:
- Chefe - oficial subalterno (da reserva);
- 2 datilógrafos;
- 2 classificadores;
- 3 encarregados de. fichário;
- 3 encarregados de expedição;
Art. 1 O. O Serviço de Asseio e Conservação te.m o seguinte pessoal:
- chefp do serv1ç;o (civil);
- contínuos;
- s'erventes;
- estafetas.
Art. 11. A Tesouraria tem o seguinte pessoal;
- chefe - capitão intendente_;
- auxiliar ~ 2·o tenente de administração (da ativa ou da re-

serva);

- escriturários;
- serventes.
Art. 12. O Almoxarifado tem o seguinte pessoal:
- chefe - 1.0 tenente de administração;
- escriturários;

236

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- serventes.
Art. 13. O l\lnseu do Ministério te.m o seguinte pessoal:
- chefe (claviculário. responsavel) - oficial administrativo;
---:- servente.
Art. 1!L O Arquivo Geral da Secretaria tem o seguinte pessoal:
- chefe - oficial administrativ.o;
- escriturários;
- serventes.
Art. 15 o O Contingente terá pessoal consignado nos quadros de
efetivos do Exército.
Art. 16. São subordinados ao Gabinete: a Portaria, o SP..rviçâ de
Correspondência, o Museu, a Tesouraria, o Almoxarifado, o Arquivo
Gerai da Secretaria e o Contingente.
Art. 17. Os Serviços Auxiliares do Ministério. depenrlem direta ..
mente do Gabinete, regidos por. seus regulamentos particulares.

o

TíTULO III
ATRIBUIÇÕES

I -

Da Direção

Art. 18 o Compete ao Secretário Geral:
a) Dirigir e orientar os trabalhos da So Go Mo Go;
b) Administrar a repartição, de acordo com os regulamentos vi ...
gent&s;
e) Substituir o l\>T'inistro sempre que este ·se afaste temporariamente das suas funções.
d) Despachar, por delegação do Ministro, os processos enunv~ra
dos neste regulamento (art. 10) e os que forem determinados por
aquela autoridade.
e) Conceder férias, licencas e demais vantagens a todo o pes~oal
da S. G. M. G. 1 de acordo coffi a legislação vigente.
f) Transferir sargentos, cabos e soldados, mediante requerimento
dos interessados. ou proposta das autoridadeE competentes, com declaração dos motivos e condições, sempre que as transferências não Q.,•jam
da competência privativa de outras autoridades.
·
g) Deliberar (qum1do for .de suas atribuições) sobre solicitações
du!:! Comandos de Regiõe€ e Diretorfas de Armas e Serviços, re!ativas
a 96Suntos não previstos nos regulamentos, ou encaminhá-los fl quem
de direito.
h) Determinar às autoridades que lhe são hierarquicamentj:> subordmadas exercerem ação disciplinar sobre seus comandados que incorram em transgressões; solicitar do Ministro essa determiriacâo no
q·J.e respeita aos subordtnados a outras autoridades; agravar ou atenuar
aa penalidades impostas pelas primeiras e submeter à considPracão
do Ministro as impostas pelas últimas.
i) Exercer, quanto ao pessoal em serviço na repartição, em matéI·ia de disciplina e administração, todas as atribuições conferidas aos
Generais Inspetoref5 e Diretores de Armas e servicos, consoante a legislacão vigente.
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j)_ Esclarecer dúvidas sobre a inteligência das leis da Fazenda no
que interessa ao Exército, zelando pela Eua observância no Ministério
da Guerra.
k) Dirigir a Revista Militar Brasileira.
Art. 19. No exercício de suas atribuiÇões de auxilia-r imediato dQ
l\Vnistro da Guerra, cabe, ainda, ao Secretário Geral, o despi:teho dos
documentos seguintes, quando não considerados pelo Estado-Maior do
Exército:
a) Petições e proposições que, contrariando expressam Pu te disrot:ições legais, não rexijam, no interesse público. novas deliberações.
Desmicho: indeferimento, restituição à- origem, diligências ou arquivamento.
b) Petições e proposições que, não contendo argumentos novos,
já tenham tido despacho anterior. Despacho: arqmvamento ou rest!fuição à origem.
c) Petfções e proposições que, baseadas em disposições: legais ou
regulamentares, não exijam despacho do Ministro. Despacho: deferimento, diligências ou, quando convier, encaminhamento ao Ministro.
d) Petições e proposições- que, constando de assuntos, embora não
contémplados em leis ou regulamentos, exijam deliberação ::::.ingular.
Despacho: diligências ou encaminhamentos ao Ministro, devidamente
informados.
e) Pef.ições e proposições sobre cujos assuntos ou objetos já tenha sido firmada doutrina pelo Ministro. Despacho: deferimento,
mdeferímento ou diligência, porventura necessária.
,
f) Petições e proposições que, cOnstituindo matéria nova, -ex_i.jam
deliberações em leis ou regulamentos. Despacho: encaminhamento,
devidamente informado.
g) Quaisquer processos que não satisfaçam a exigências ja lei
do selo ou de outras leis ou regulamentos em vigor. Despacho: restituição à or1gem (quando for de servidor do Estado), à respecti-va De.teg-acia do Tesouro (quando for de particular com declaração de residência) ou arquivamento (nos demais casos) .
h) Quaisquer processos que já tenham sido considerados pelo
Ministro e não lhe sejam mais necessários. DesPacho: arquivamento
ou restituição à repartição interessada.
i) QuaiBquer petfções de carater pessoal provenientes da Presidência da República, do Ministro da Guerra ou de outros Mmistros.
Dt>6pacho: preparacão do processo, quando satiBfeitas a~ cond1ções legais; instrução à parte interessada, quando faltarem formalw1.des legais; arquivamento, quando não encontrem apoio em lei on re,e:ulamt>nfo; diligências e encaminhamentos, quando ·exijam deliberação
smgular.
j) Requerimentos de certidões e atestados, com dec.l<~rar,:ão dos
f~_ns a que se destinam. Despacho: deferimento, quando tivl-'rem fundamento legal: indeferim~nto, no caso contrário; encaminhamento,
em caso~ especiais, a critério do Secretário Geral.
/c) Novas petições, em grau de recurso dirigidas a autoridades
superiores, em virtude de dP.spacho anterior·. Despacho: enr.aminhaménto, devidamente informado.
,
l) Documentos indevidamente dirigidos à S. G. M. G. ou a outrar auto_ridades. Despacho: restituição à origem ou encaminhamento à reparti cão interessada.
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Art. 20. · Compete ao Chefe do Gabinete:
a) Zelar pela exata observância deste regulamento.
b) Cumprir as ordens do Secretário Geral.
c) Executar as funções administrativas inerentes ao cargo, consoante a legislação vigente.
d) Distribuir os trabalhos pelas Secções e Serviços subordinados
à S. G. J\1. G.
.
e) Fiscalizar, a execução dos trabalhos distribuídos e zelar pe-lo
rápido andamento dos documentos e processos em trânsito na
S. G. M. G.
f) Centralizar, para, registo, cópia e lançamento em livros espee:ais, os decretos, avisos, portarias e outros documentos que devam
st.r referendados ou assinados pelo Ministro.
n) Receber das Divisões e dos Serviços subordinados à S. G.
M. G., no último dia de cada trimestre (a contar de 1 de janeiro) uma
comunicação ~'obre documentos não· encaminhados e traba~hos não reaVz~dos, apresentando-a ao Secretário Geral com as necessária& indicações ou sugestões ..
h) Receber das Divisões e Serviços subordinados à S. G. M. G.,
examinando antes de encaminhar, todos os documentos que se destinam à Presidência da República ou ao Ministro da Guerra.
i) dirigir a organização e atuallr.ação das fés de ofício e do fichári-o dos oficiais generais:
j) dirigir a organi?.ação e publicaçã'O' dos Boletins do Exército
(ostensivo e reservado), do Pessoal Civil e- dO Boletim Interno da S.
G. M. G., conferindo-os ~mies de levii-los à assinatura do secretário
geral .
. k) l'l?digir a história da S. G. M. G .. fi0ando respoi1Savel por
sua exa-tidão.
l) exercer -"as funções de subdiretor dv. Revista ~ilitar Brasileira;
m) responder p~lo Secretário Geral nos seus impedimentos temporários.
Art. 21. No exercício inter·ino du cargo e nos impedimentos transitórios, a chefia do GabinetE: cabe ao oficial da ativa mais graduado,
do qua.dro efetivo da S. G. M. G.
Art. '32: Aos auxiliares do chefe do Gabinete e ao ajudante de
ordens do 13ecretário Geral compete o exercício das missões que por
'IJ.ID o outro lhes forem determinadas.
Parágrafo únipo. Ao ajudante de ordens cabem, em ligacão com
a 2.a Divisão, os assuntos que se relacioncrri_ eom os adidos militares,
com:oante instruções especiais.
li -

Art. 23.

Á 1.~

Das Divisões e outros fJrgãos

Divisãu incumbe:

a) Ler a seU cargo toda a matéria referente a contencioso ·administrativo;
b) examinar as questões de interes·se privado .que se liguem à
ação administrativa, informando requerimentos em que se alegar
violaç.ão de obrigações· impostas à administracão militar pelas leis
e regulamentos quz a regem;
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c) emitir Parer:er sobre alegaç_ões de viulações de-·contrafos celebrados pelo :Ministério da Guerra, ou repartiçõe-s militares;
d) emitir parecer sobre inteligência e· observância de leis da Fazenda, no que interesse ao Ministério d~ Guerra;
e) examinar o objeto daS ações intentadas perante o Poder Judiciári-o, por atos do Ministério e trazidas ao conhecimento do, Ministro por intermédio dos procuradores da República ou por outrOs
meios, e pr0star escla1·ecimentos que habilitem os procuradores a defender os interesses da União, acümpanhnndo o andamento das respectivas açõps.
f) organizar a coletânea das questõe-s em que for parte o Ministé;rio da Guerra, conservando os termos das petiçõe-s iniciais, as razões de defesa da União, as sentenças e os documentos que pos-sam
interessar, em original ou em cópia autêntica.
g) prom'Ov-er, mediante requisição dos auditores, do Supremo Tribunal Militar, dos diretores de presídios e dos próprios sentenciados,
os processos e informações 1 sobre a conduta dos sentenciados militares, no que inleressa a indultos ou comutações de penas;
h) preparar as peças necessárias à execução das sentenças dos
Tribunais Militares ou Civí.s, assim como os documentos indispensaveis aos inquéritos que tenham de ser procedidos.
i) indicar os oficiais para procederem inquéritos, sindicâncias ou
conselhos, de acordo com rel.ação previamente organizada e constantemente atualizada;
j) elaborar o projeto de orçamento do Ministério da Guerra, reduzindo conveni-ent.emehte a~ despe-sas que o Governo deLerminar e
promovendo a manutenção. ou reforÇ'G das verbas, exigidas pelo interesse do Exército, distribuindo umas e outras consoante as neces.sidádes reais da defesa nacwnal;
h) propor o emprego das verbas com espíriVo de economia, visando o maior rendimento e o melhor aproveitamento do.s I'ecnrsos
orvamentáríos e de rendas diversas;
l) fornecer ao Ministro, a tempo de ser consignado no relatório
anual, o balanço das receitas e despesas do 1\linistério;
m) tratar -dos processoS de requisições militares;
n) centralizar os documentos proveniente-s de outras repartições,
referentes aos as-suntos da alçada desta Divisão.
Art. .24. À 2.a Divisão incumbe:
a) estudar oS assuntos referentes ao pessoal militar dos diferentes quadros e s:er•ncos;
b) manter em dia, em condições de informar imediatamente, a si·tuação dos efetivos do Exército e sua distribuição por qr..adros, armas, servi~,os, repartições, grandes e pequenas unidades;
c) anotar as ne.cessárias alteraç-õe-s nos efetivos, deoorrente.s da
criação, ampliação, extinção ou redw;ão d0 orgãos militares, mediantt> informação do Estado Ma!or do Exército e da6 Diretorias de Armas;
d) anotar as alterações que se imponham;· para melhor eficiência
da defesa naciorial, quer decorram de indicações de outras repartições, quer provenham de iniciativa da própria S. G. :tvl. G.;
e) registar as declarações de ,herdeiros de oficiais, subtenentes e
sargentos;
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f) Providenciar sobre o regiSto de óbitos de militares falecidos ou
desaparecidos .em campanha ("Instruções" publicadas no B. E. n. 44,
de 20-9-391;
g) organizar o Boletim d'O Exército, Alma.naque do Ministério da
Gue>rra e ·a Anuário dos subt.enentes e sargentos;
h) expedir e apostilar cartas-patentes de oficiais;
i) tratar do-s assuntos administrativos e da representação corres ..
ponct·ente aos adidos militares e missões estrangeiras em função· no
Brasil, excluido, quanto a estas, o que respeita ao Estado Maior e à
In&petoria Geral do Ensino;
j) tratar dos assuntos administrativos refETentf~s a . adidos militares e missões brasileiras no estrangeir'O, exclusive _os que tiverem
de ser· tratados com outras repartições (consoante regulamentos e
instruções especiais) ;
,
k) tratar do estado civil" dos oficiais, subtenentes e sargentos,
suas condições ele família, propriedades e rendimentos (aviso n. 77
ele H_-2-39, Boletim do Exército n. 10 de 20-2-30);
l) escriturar as fés de ofícios e assentamentos do pessoal militar
da S. G. !\1. G. e do Gabinete do Ministro;
rn) organizar as fés de ofício dos generais, cumprind'O às Diretorias .de Armas e Servicos enviarem à S. G. M. G., convenientemente
organizadas, as d-os coronéis promovidos ao posto imediato;
n) tratar de medalhas militar-es e ouira.s Condecorações, concedidas a brasileiros ou a· restrangeiros (exceto o que corresponde às Diretorias de Armas e Serviços), exigindo documentação comprobante
da concessão e providenciando sobre publicação em Boletim e inclusão
no Almanaque.
Art. 25. Á 3.a Divisão mcumoe:
a} emitir parecer sobre a forma e redação de projetos de leis,
regulamentos e ins-truções e outros assuntos oficiais de carater administrativo, -acompanhando tais assunVos desde sua orig-em até sua
"'
publicação;
b) acompanhar as·discussões, que.r dos projetos oriundos do Ministério da Guerra. quer do·s que tenham outra origem, com o fim de
permitir /intervenção uportuna ou informação ·conveniente, visando
evitar aprovação e sanção de matérias que não consultem o interesse
do Exército;
c) organizar anualmente a sinopse e o indice alfabético das leis,
decretos, regulamentos e oUtras disposic.ões peculiares ao Ministério e
do que lhe for relativo e se contiver em outras leis e regulamentos;
d) organizar, até o mês de maio, a relação das leis, regulamentos
e respectivos dispositivos que, .interessando o Ministério, tenham sido
revogadas- no ano anterior;
e) organizar e promover a publicação, e-stabelecendo a ordem de
urgência, de todos vs trabalhos do Ministério da Guerra (Boletins, Almanaques, Anuários, Indicador alfabético, leis, regulamentos, iMtruções, etC.) distribuindo a matéria pela Imprensa Nacional, Imprensa
Militar, Gabinete Fotocartográfico e outras oficinas do Mini.stéri·o ou
particulares.
§ 1.or Á 3.a Divisão serão entregues t'Odos os projetos de leis, regulamentos e instruções, par.a redação final quando · provierem do
Gabin~te do Ministro, e para· um primeiro estudo quando de qualquer
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· outra 'Origem. Neste último caso serão resumidamente a-pres-entados ao
Minis(rô, pelo secretário geral e, consoant-e parecer do prim.elro· serão
ou não submetidos. à redação definitiva; depois dela serão nov~mente
levados ao Ministro, pela mesma autoridade; aprova~os, serão levados à Imprensa ~ilitar, para subi.r à Presidência da· República nu
para assinatm'a do Ministro. Dep'Ois da redação definitiva nenhum·a
alter-ação ou coneção será feita sem autorização axpress.a do Ministro.
§ 2.o A Divisão -zelará pela revisão das provas e fixará as edições, consoante as necessidades do Exército.
Art. 2·6. A 4.a Divisão (Pessoal Civil) incumbe:
a) proc-eder à coordenação sistemática, no que respeita à administração e assi-stência social, dos assuntos relativos aos funcionários
civís e extranumerários do Ministério da Guerra;
b) executar seus trabalhos c'Onsoante o regimenio àG Serviço do
Pessoal Civil, respeitadas as disposições dt::.ste à·ecreto.
Art. 27. Aos chefes de d-ivisões compete distribuir entre os adjuntos os traballws ·correspondentes, obser·va-das instruções internas
expedidas pelo Secretário Geral.
Parágrafo único. Nas substituições interinas e nos impedimentos transitórios, a chefia cabe ao adjunto imediato em graduaçã() dent:ro da divisão, chefia exercida sem prejuízo das funcões CI~Ue lhe são
próPrias.
Art. 28. Ao tesoureiro, ao almoxarife, ao chefe do Serviço de
Asseio e Conservação, aos Chefes do Serviço de Correspondência, ao
do Museu e ao do Arquivo, aos escreventes, contínuos, motorist&s, ;serventes e gua-rdas cabem as funções dOs respectivos cargos, consoante
a legislação vigente, as instruções internas que forem e.xpedidas e
as ordens que receberem dos orgãos competente~.
TíTULO IV
DA NOMEAÇÃO DO PESSOAL

Art. 29. O Secretário Geral e o Chefe do Gabinete serão nomeados por decreto; os outros oficiais, por portaria do Ministro, mediante proposta do Se.crctário Geral; os demais funcionários, de acordo
com a respectiva legislação.
Art. 30. A distribuiç.ão dos oficiais e do pessoa:! civil pelas divisões é da -competência do Secretário Geral, que pode transferí-los, de
uma divisão para outra, de acordo com -as conveniências do serviço.
TíTULO V
DISpOSIÇÕES GERAIS

Al't. 31. O Chefe do Gabinete e os Chefes de Divisões poderão
assinar por ordem do Secretário Geral (P. O.) documentos em diligências e outros, consoante instruções particulares organizadas pelo
Secretário Geral.
Art. 32. A função de fiscal-administrativo é exercida pelo oficial
intendente mais graduado do quadro da Secretaria, que acumulará
essa funcão com os trabalhos da Divisão a que pertence.
Parágrafo único - Será auxiliado por um oficial subalterno, da
Co!. de Leis - Vol. IV
16
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Ativa o.n da Reserva, é por um escriturário, incluidos no Almoxarifado
em cujos trabalhos colaborarão..
'
Art.· 33.· Depende da S. G. M. G., na forma prescrita na· legislação prÓpria em vigor, a 3.a Auditoria (decreto n. 35, de 30-8-934),
que serve aos corpos e estabelecimentos independentes da .f.a Região
-Militar.
Art. 34. É subordinada administrativamente à S. G. M. G. a
Comissão de Eficiência (C. E.), criada por decreto-lei n. 57!! de
30-7-938.

Art. 35. Os chefes da 4.a Divisão, do Gabinete Fotocartográfico
do Arquivo do Exército e da Imprensa Militar, o chefe das Oficmas
Gráficas da Imprensa Militar e os. chefes de secções da 4.a Divisão terão gratificações especiais fixadae em lei.
Art. 36. O Museu do Ministério da Guerra, parte integrante da
S. G. M. G., será instalado em uma casa-forte e nele .;:erão guardados·
objetos de valor e relíquias que pertençam ou venham a pertencer ao
Ministério da Guerra.
Art. 37. O Arquivo Geral da S. G. M. G., organizado segundo
ordens do SecretáriJ Geral, recolherá os documentos provenientes do
Gnbinete do Ministrro e da Secretaria e os que por qualquer motivo
.não devam ser recolhidos ao ArQuivo do Exército.
Art. 38. Subordinado à S. G. M. G. funcionará um Posto de
AssisWncia de 2.a classe, de acordo com o disposto nos arts. 236, 240
e 241 do R8gnlamento dos Hospitais Militares, PoJ.iclinicas e Postos de
ASsistência Militar.
·
Art. 39. Ao presente regulaml'nto será anexo um Calendário Geral .. no qual serão enunciados os dllcumentos "que a S. G. M. G. r! everá expedir periodicamente e os que nela devam dar entrada, provenientes. de outras repartições.
§ 1.0 Este Calendário será constantemente atuâlizado e Jistribuido co·.n o primeiro Boletim do Exército de cada ano, ou com mais
frequência, se assim convier.
§ 2.o. O trânsito de documentt•s pela S. G. M. G. será reduzido
ao menor tempo possivel. As informações ou encaminhamentos m·encionarão o tempo cte permanência, cumprindo justificar o que exceder. de oito dias.
,
Art. 40. O pessoal ·militar e eivil provirá dos quadros gerais do
Ministério da Guerra, consoante a legislação v1gente.
Art. 41. Os contínuos, servenH~ti e motoristas da S. G. M. G.
terão direito a uniforme, de acordo com a- tabela que for determinada.
Art. 42. S'ob a guarda e. manutenção da S. G. M. G. haverá
uma dependência do Ministério da Guerra destinada ao funcionamento de cohlissões especiais, comissões de inquéritos, conselhos e outros
serviços de rara ter transitório.
§ 1.0. Um funcionário .civil "SPrá encarregado dess11 dependênci&,
cabendo-lhe pedir ao Almoxarifado o material de expediente, à me:..
dida das necessidades.
§ 2. 0 • Escreventes e datilógrafos serão pedidos à S. G. M. G.
pelos chefes de comissões €l nelas trabalharão· nos dias e horas para
que .forem reQU1Sita·dos.
Art. 43. A S. G. M. será dotada de meios de transporte para
oS ofichtls e para o serviço de estafetas, tendo em vista ser mantid&.
em constante funcioriamento e em condições de ·atender a q"ualquer
missão urgente.
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Art. 44. Toda a correspondência sigilosa. (inclusive pifrada) é
centralizada no Gabinete.
Parágrafo único. As Divisões manteem um pr.otocolo sigileso
dos documentos dessa natureza .que por elas transitarem.
·Art.· 45. A S. G. M. mariterá um horário especial nos seus
serviços, subordinadas ao horário de trabalho do Ministro da Guerra,
pronta para corresponder a qualquer momento às Suas determinaçõ~es.
Parágrafo único. O Secretário Geral fará publicar o horário da
repartição, organiza-do de modo a atender com presteza todas as necessidades do serviço público militar e civil.
Art. 46. Revogam-Se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1941. -Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 7.183 -

DE

14

DE MAIO DE

1941

Autoriza a Empresa Força e Luz de Lages, com sede em Lages e e:JJplor>ação de ser>viços de energia hidro-elétrica no município drJ.
· igual nome, Estado de Santa Catarina, a ampliar suas irJ-Stalações
O Presidente da Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termOs do art. 1.0 do
decreto-lei n. 2. 059, de 5 de margo de 1940, e tendo em vista o que
requereu a Empresa Força e Luz de Lages, e o parecer favoravel
do Conselho· Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada· a Empresa Forca e Luz de Lages, com
sede na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, a ampliar as
instalações da usina hidro-elétrica estabelecida no rio Caveiras, municipio de Lages, no mesmo Estado, com a montagem de novo grupo
hidro-elétrico de potência nominal aproximada de 600 cavalos-vapor
no eixo da turbina, para utilizar a descarga d~ cerca de 2.600 litros
por segundo sob a queda de 22 metros, aproximadamente.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a
interessada obriga-se a:
I - Apresentar à Divisão de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, no prazo que for fixado pelo Mini·stro da
Agricultura, os estudoS, projetos e orçamentos, em três vias e com
os detalhes exigidos pela mesma Divisão, do que se segue: tomada
dágua, canal adutor, conduto forçado, turbina, gera.cfor, transformador, quadros, prédio da usina, instalações auxiliares e acessórias.
II - Obedecer, em todos os projetos, às especificações dos orgãos
federais competentes.
III - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem fixados
pelo Ministro da Agricultura, dePois da aprovaç1ão dos respectivos
estudos, projetos e orçamentos.
IV -

Registá-la na Divisão de Águas, dentro de trinta (30)

dias, a partir da sua publicação.
Rio de Janeil'O, 14 de maio de 19/d, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.184

-DE

15

IÍE MAIO DE

194!

Aprova instruções para as "Declarações de Herdeiros" de que trata
o decreto número 3. 695, de- 6 de {ever>eiro de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe C'onfere
o art. ~74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as Instruções para decla1·ação de herdeiros que com estP baixam, assinadaB pelo· Sr. Ministro da Guerra,
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~m substituição às constantes do .Regulamento- do decreto-lei n 196
de 22 de janeir-o de 1938, aprovado pelo decreto n. 3.695, de 6 d:e fe~
vereiro de 1939.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO- VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Instruções para as declar~Ções de- herdeiros

Ficam substituídas pelas _seguintes as Instruções reguladoras de
declarações de herdeiros constantes do Regulamento do decreto-lei
n: 196, aprovado pelo decreto n. 3.695, de 6 de fevereiro de 1939:
I - Todo o contribuinte do montepio é obrigado a fazer urna declaração por ele escrita e assinada, sem razuras, ernend1:3 e entrelinhas, em letra bem legível, menCionando: -sua filiação e -eGtado c i vi!,
nomes e datas de nascimento da esposa, filhos, netos e irmãs (modelo
número 1).
li - Quanto à esposa, o declarante especifi-cará sua filiação e
nome de solteira. Quanto às filhas, netas e irmãs, o estado civil e,
quando casadas ou vi uvas, o nome e a posição social do ~na rido.
Quando se tratar de _netos, a sua filiaç:.ão.
·
· I I I - Tais declarações serão testemunhadas por dois contribuintes, cto mesmo posto ou superior, é, na falta desses, será a firma do
declarante reconhecida por tabelião ou pelo consul, se for no ,~stran
geiro.
IV - Na impossibilidade do contrihuinte poder escrrwer· a declaração do próprio punho, poderá fazê-la em tabelião e perante dúas
testemunhas.
v· - As declarações serão ·autenticadas· com o recf)nhec.imP.nto das
firmas do dcclaránte e das testemunhas, feito pelo Comandante, Diretor .ou Chefe a quem os mesmos estiverem subordinados. Essas autoridades, ou os tabeliães E' cônsules, quando for o caso, exigirão para a
comprovação, somente de herdeiro esposa e herdeiros filhos, a exibição das respe·ctivas certidões do registo CIVIl, restituindü-:as .::os interessados, depois de fazerem constar, logo abaixo das assinaturas das
testemunhas, que lhes foram apresentados tais documentos, eeguindo-se a data e a sua assinatura.
VI - Todas as declarações serão transcritas em livro próprio e
remetidas, acompanhadas de ofício, ·pelas autoridades P.specificadas
no parágrafo anterior, à Secretaria Gei'al do Ministér~o da Guerra. O
livro, nUmero e data da transcrição· devem constar do corpo da.s de-.
clarações (modelo 3).
VII - Ao. serem recebidas na Secretaria Geral do Ministério da
Guerra, serão as declarações fichad,as e arquivadas~ dep?is de enca'darnadas ·em grupo de trezentas, publicando-se em Boletim do Exér;cito o .arquivamento..
vrh - As ocorrências que se forem .dando na--família do 'L.ontribuinte, posteriOres à primeira declaração e que possam interessar à:
mesma, serão comunicadas pelos próprios (modelo 2), obedecendo em
tudo o mBsrílo proceSso para a- declaração inicial.
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IX - A falta de verdade reçonhecida nas declarações importa
alé:m da responsabilidade do declarante e das· testem11nhas, na anula~
cão das mesmas, ficando neste caso os herdeiros (se morto o declarante) obrigados a se habilitar na forma. estabelecida no art. 29 do
decreto n. 3. 695, de ·6 de fevereiro de 1939.
X- Na fé de ofício ou assentamentos do contribvinte, quando -em
serviço ativo, deverão constar as datas da entrega das declarações de
herdeiros, bem como as dos aditamentos e os respectivos númens que
tomaram no arquivo da Secretaria Geral do Minist~rio da Guerra.
XI- Alem do que estabelece a letra b do art. 28 do •decreto
n. 3.695, já cilada, o Comandante, Diretor ou Chefe a qu~m o contribuinte estiver subordinado, comunicará tambem à Secretaria Geral
do Ministério da Guerra o óbito, indicando a data e lugar em que o
mesmo se verificou.
XII - As declarações feitas em data anterior à destns instruções,
contin~am em pleno vigor, para todos os efeitos.
Rio de Janeiro, .15 de maio 'de 1941,- Eurico G. Dutra.

Modelos" a que se referem as instruções:
MODELO N. 1
Ao Exmo. Sr. General Secretário Geral do Ministério
da Guerra.
DECLARAÇÃO DE HERDEIROS

Pa·ra os efeitos de montepio e meio soldo, declaro o seguinte:
Sou filho de F ... e de F ... (falecidos ou não). Tenho as seguintes
irmãs: F ... , nascida em ... de ... de ... , solteira, e F·.. ·., nascida
em. . . de. . . de ... , casada com F. . . (declarar a posição ·social do
marido).·A ... de ... de ... , na cidade de ... , Estado de ... , casei-me
civilmente .. com F ... , filha de F ... e de F... (falecidos ou não)
Deste consórcio na·sceram os seguintes filhos: F.· .. , em. • . de ...
de ... , na cidade de ... , Estado de ... , registado a folhas. . . do livro
... da ... Pretoria Civel, e F ... , em ... de ... de ... , na cidade de
... , Estado de ... , registado a folhas. . . do livro. . . da. . . Pretoría
Civel (mencionar o estado civil). "Finalmente declaro que millha mãe,
irmãs, esposa· e filhos acima mencionados não percebem pensão dos
cofres públiços (ou percebem mensalmente ............ de montepio
ou pensão) nem exercem enipregos públicos, (ou exercem ,função
pública de ... no Ministério da ... ).
(Data, assinatura e posto do declarante).
Testemunhas: (Dois contribuintes do mesmo posto ou superior'}.
- Reconhe9o como verdadeiras as firmas de F ... , F. . . e F ...
(Data, assinatura e posto do Comandfrnte, Diretor ou Chefe)
(quando for o caso)·. Foram apresentadas as respectivas certidões
de registo civil.
(Data, assinatura e posto do Comandante, Diretor ou Chefe).
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MODELO N. 3
l\e!;'istada no "LIVRO DE REGISTO DE DECLARAÇõES DE
HERDEIROS" de
, sob o n.--, a fls.--.
. . . . , em . . . de· . . . de ...
(Assinatura e posto do Secretário ou Ajudante).
· OBSERVAÇõES: Papel almasso pautado de 22x33, com margem.
MODELO N. 2
Ao Exmo. Sr. General Secretário Geral do Ministérioda Guerra.·
DECLARAÇÃO DE HERDEIROS

Em aditamento à minha declaração anterior, arquivada sob o
número . ..... , venho declarar mais o seguinte: (mencionar SÇlmente
as ocorrências havidas depois da última declaração).
(Data, aBsinatura e posto do declarante).
TestemUnhas: (Dois contribuintes do mesmo posto ou superior).
- Reconheço como verdadeiras as firmas de F . .. , F. . . e F . ..
. (Data, assb:iatura e posto do Comandante, Diretor ou Chefe)
(quando for- o caso). Foram apresentadas as respectiva•s certidões de
-registo 'civil.
(Data, assinatura e posto do Comandante, Diretor ou Chefe).
MODELO N. 3
Registada no "LIVRO DE REGISTO DE DECLARAÇõES DE
HERDEIROS" do
, sob o n.--, a fls.--.
. . . ... . . . . . , em ... ~ de ......... de ... ·.
(Assinatura e posto do Secretário ou Ajudante).
OBSERVAÇõES: pa·pel almasso pautado de 22x33, com margem.
DECRETO N. 7.185 -

DE

16

DE MAIO DE

1941

DeTroga o a'l't. 45 do decreto n. 22.104, de 17 de novembro
·
de 1932
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere -o art. 74, letra a, da ConstituiÇão, decreta:
Art. 1.o É fiXado em 250 o número de despachantes aduaneiros
da Alfândega do Rio de Janeiro, de que cogita o art. 45 do de~
ereto n. 22.104, de. 17 de novembro de 1932.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1941, 120.0 .cta Independência. e 53.o
da }lepública.
·
GETULIO

VARGAS.

A .. de .Souza Costa.
Gol. de Leis -
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DEOREO N. 7d86 -

16

DE

DE MAIO DE

1941

Revoga o decreto n. 1.800, de 14 de julho de 1937

O Presidente da República, tendo em vista o que requereu a
Sra. Edwirges Reis Barreto, viuva de _José Alves .Barreto, decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. 1.800, de 14 de julho
d2 1937, qUe autorizoU o ·cidadão José Alves Barreto,_ a cpmprar pedras preciosas. ·nos termos do art. 7.0 do decreto n. 24.:193, de 3 de
maio de 1934.

'""

Rio de Janeiro, :16 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. dHJ Souza Costa_
DECRETO N. 7.187 -

DE

16

DE :MAIO DE

1941

Suprime cargos .extintos
O Pi'esid8üte da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,, e -nos termos do art; :1.0,,
allnea n, do decreto-lei n. 3.195 de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis cargos da classe 1'2, da cdrreira de Oflcial Administrativo, do Qua·dro Suplementar,, do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Luiz de Albuquerque Matahhão, Carlos Maria Figueiredo de Morais, Antonio Tourinho, Homéro Gencelo do Amaral Varela, Raul Miranda
Morais Bittencourt e de Osvaldo de Mesquita Barreto, dr?Vendo a
-dotaÇão correspondente ser levada a.' crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
' Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de maio de. :1941, 120.0 da, Independência
e 53.0 da República,
GE't'ULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.188

-DE

16

DE MAIO DE

1941

Suprime cargos extinto;s
O Presidente da Repqblica usando da atribuição que lhe cOnfere o art. 74, letra a, da: Constituição, e nos. termos do art. 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 d~ abril de 194!, decreta:
Art. 1.0 Ficam Silpriinldos cinco cargos da classe 1O, da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do -Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Manoel Fernandes Leal de Castilhó, João Virgolino Peres Duarte, João de
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Carvalho Masca·renhas, Antero Antonio Alves Monteiro e de
Edmundo de Carvalho e Silva, deyendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Corita-Corrente do mesmo Quadro e Ministérw.
,
Aft. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JanÉüro, em 16 de maio de- 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO. VARGAS-•

.A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.189 -

DE 16 DE MAIO DE 1941

Suprime cm•gos extintos
O Presidente da República, usando ,da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art.· 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abrii de 1941, decreta:
Art. L° Ficam suprimi,dos sete cargos da classe 11, da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério. da Fazenda,· vagos em virtude da promocão de Osvaldo 'Lo bato
,dos Santo·s, Almir Apolinário de Carvalho, Benjamin Castalo Branco, Joaquim Raimundo da· Mota Cotrim,1 Filobaldo Garrido Teixeira;. Tito Valente do Porto e de José Saná, devendo a dotação
correspondente ser~ levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro e (Ministério.
Art. 2.o_ Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e :;ao da República.
GETULIO VARGAS.
~

A.

de

Souza Costa.-

DECRETO N. 7.190- DE 23DE ABRIL DE 1941

Aprova a nova redação do-art. 2.o do Regulamento para o Conselho Superior e_ Caixa Geral de Economias dei Guerra

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da ConstitUição, decreta:
Art. ·1.° Fica aprovada a nova redação, que' com este .baixa, assinada p·elo General de Divisão Eur:ico Gaspar Dutra, Ministro de Es..:.
tado 'da Guerra, do artigo 2. 0 do Regulamento para o Conselho Superior e Caixa Geral de Econom·ias da Guerra, aprovado pelo decreto
n. 22.139, de 25 de novembro de 1932.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1941; 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

EuTico G. DutTa.
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Nova redação do art. z.o do Regulamento para o Conselho Superior e Caixa Geral de Economias da Guerra:
Fica assim redigido o art. 2. 0 do Regulamento para o ConSelho
Superior e Caixa Geral de Economias dv Guerra, aprovado pelo decreto n. 22.139, de 25 de novembro de 1932, na parte que diz respeito aos membros permanentes do Conselho:·
Art. 2.0 O Conselho Superior de Economias da Guerra, que se·
reunirá, ordinariamente; uma vez por mês, é constituido dos seguintes membros permanentes: ·
Ministro da Guerra, presidente·;
Diretor do .Serviço de Intendência do Exército, tesoureiro e diretor da C. G. E .. G.;
Dirétor do Serviço ia Material Bélico do Exército;
Diretor do Serviço de Engenharia do Exército;
Diretor do Serviço de Saude do Exército;
Diretor de Moto-Mecanizacão;
Um secretário, o oficial intendente d~ que trata ci Regulamento
do Gabinete do Ministro da Guerra, sem direito a yoto.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1941. -

DECRETO N. 7.191-

DE

16

E.urico G. Dutra.

DE MAIO DE

1941

Estabelece disposi-ções especinis , para embarque de oficiais mercantes em categorias imediatamente superiores
/

O Presidente da República, usando da atribuioão, que. lhe confere a letra a do art. 74 da Constituição,
Considerando que nos últimos t.e'mpos a frota mercante -nacional foi consideravelmente aml).entada com a aquisição de novas unidades;
Considerando que esse aumento de unidades mercantes criou
uin problema carecedor de solução prática, emborfl, de carater transitório, pela escassez de oficiai.s de náutica, de máquina e radiotelegra:fistas portadores de diplomas de certas eategorias exigidas pelos
regulamentos em vigor, embora os haja com habilitação técnica para
-~mprimento dessa falt.a, -portadores de diploma de categoria ime-diatamente inferior; decreta:
Art. 1.° Fica perrriitido, quer para a navegacão de longo curso,
.quer para a navegação de cabo.tagem, o despacho de navios nacionait
eom oficiais de náutica, de máquina e radiotelegr'afistas portadores
de diploma·s de categoria imediatamente inferior à exigida pelo Regulamento das Capitanias dos Portos, independente de .licençà especial ou qualquer outra formalidade.
Parágrafo único. ·Para os efeitos deste artigo serão tambem
.considerados oficiais de náutica ·os praticantes de pilôto com mais
de um ano de embarque, mas o seu embarque na cátegoria de 2.0
piloto só será permitido para a navegac~o na cabotagem.
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Art. 2.0 O presente decreto entrará em vigor a partir· da data
da sua publicação e v.igorará enquanto perdurar ~· atual situacão
de guerra.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1-6 de maio de 1941, 12{).0 da Independência e
53. 0 da Hepública.
GETULIO VARGAS.

Henrique A . Guilhern.

DECHETO N. 7.192-

DE

19

DE MAIO DE

194!

AÜera o regulamento aprovado pelo dÚreto n. 6.980, de 19 de março
· de 194.1, _para fiscalização das sociedades_ cooperativas
O Presidente da República, usando da atribuição qu-e lhe
fere o art. 74, alínea a, da Constituição, decreta:

con-

Art. 1.0 O art. 1.0 do regulamento aprovado pelo decr.eto número 6.980, de 19 de março de 1941, passa a ter nova reda,:.ão ·em seu.
§ 3.0 e fica acrescido de um parágrafo, com o teor rseguinte:
§ 3.o A fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio será exercida, nos Estados, pelas respectivas Delegacias Regionais e, no Distrito Federal:

a) pelo Departamento Nacional da ·Indústria r. CÓmércio, tra. tando-se de co'operativa de consu:rno;.
b) pelo Departamento Nacional do Trabalho, tratando-se de
cooperativa de trabalho e de produção industrial;
c) pelo Conselho Nacional do Trabalho, tratando-se de cOoperativa de construção.
§ 4.° Competirá ainda ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, por intermédio do Departamento Nacional de Segúros Privados e Capitalização, a fiscalização das cooperativas de seguros, segundo a legislação especial .que lhes é ~plicavel.
.
0
Art. 2. O present-e decreto ent.rará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõp.s P-m .conLrário.
Rio de Jane~ro, 19 de maio· de -1941, 120. 0 da Independência e
53.0 <la Hepública.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
A. de Souza Costa.
W aldemar F_alcão.
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DECRETO N. 7.193-

DE

19

DE

MAIO

DE

1941

Concede permissão à Rádio Difusora Brasileira_ S. A.- para estabelec.er em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, arna estação radiodifusora
·
O Presidente da República, usando da atribuição CTUe lhe conferE'\
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica· concedida à Rádio Difusora Brasileira S. A.
permissão para estabelecer, sem direito de exclusivid:J.de, uma estação destinada a exeeutar serviço de radiodifusão, nos t.ermos das
cláusulas que com este baixam, assinadas pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Parágrafo únic-o. O contrato decorrente desta concessão deverá
ser assinado dentrO do_ prazo de 30 dias a contar da data da publi~acão deste decreto no Diário Oficial, ..s•ob pena de ser desde logo· considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1941, .120.0 da Independlmcia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça L!ma

Cláusulas a q"(le se refere o decreto n. 7.1.93, de 1.9 de maio de !941
I
Ftca assegufado à Rádio Difusora Brasileira S.A. o direito de
estabelecer, na cidade de Florianópolis, Estado de· Santa Catarina, }liDa
estacão radioctVusora de 2.000 watts de potência destinada a exem.itar o serviço de radiodifusão, com finalidade e or~entacão intelectual e inStrptiva, e com subordinação a todas. as obrigaç.õe.s e ,exigências instituidas neste ato ·de concessão ..
li

A pre·sente concessãO é outorgada pelo DJ'a7o de dez (10) anos,
a contar da data do registo do respectivo contral.-1 tlPlo Tribunal.
de Contas, e renovavel, por igual período, a juizo do Governo·, sem
prejui.zo da faculdade que lhe assegura a legislação vigente, de, em
qualquer tempo, deoSapropriar, no interesse gcrnl, 6 serviço outor-

gado.

Parágrafo único. O Governo não se responsabiliza por indenizaoão alguma, se o Tribunal dB .Contas denegar o reg isto do contrato
de :que trata esta cláusula.

III
A concessionária é obrigada a:
a) constituir sua diretoria com dois terços (2/3), no mínimo,
de brasileiros natos, atribuindo a eb'tes funcões efetivas de administração;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros
natos, o bem assim.Ja empregar, efetivamente, nos outros serviços técnicos e administrativos, dois terços, no mínimo, Ur. prssoal brasi~~;

.
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. c) .J?.~O ~ranSferir, direta ou indiretqmente, a concessão, sem prévta auwencm do Governo; ·
d) suspend-er, por temp~ que for determinado, o serviço., todo
ut1 em parte, nos casos pf'evistos no regulamento dos serviços de radiocomunicação (dec·reto n. 21.111) ou no que vier a reger a matéria é obedecer à pr1me1ra · requ~Siçâ'J da autoridade com·petente· e
hwvendo urgência, fazer cessar o serviço em ato sucessivo à intima~
çfio, sem que, poi' isso, assista à ·•.,ociedade direito a qualquer mdenizaç.ão.~

e) submeter-se ao regime de fisr-alização que for instituído peltl
Governo, bem como ao pagamento, adiantadamente, da quota mensal
para as despesas de fiscahzação e de quaisquer· c1,mtribmcões que
venham a ser estabelecidas em lej ).li regulamento sobre a .maté,ri:l. ;'
f) fornecer ao Departamento dos Correios e Telégrafos todos os
elementos que este, venha 1 exigir pata os efeitos de fi~calização, e,
bem assim prestar.:...Ihe, E"ffi qualquer tempo, todas as informacões qüe
permitam ao Governo apreciar o modo como está sendo-executada a
concessão;
g) ·manter sempre em 1)rdem e em di:l o registo de todos os programas e irradiac.ões lidas ao mi-crofone, devidamente autenticadas e
com o visto do orgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais aplicaveis ~o flr.rviço de concessão;
.
-i) irradiar, diariamente, os boletins ·ou avisos do .Setviço meteor.ológi.co,-.bem como trans·mitir e receber, nos dias e 1horas determinados, o progra.ma nacional e o panamericano;
i) submete.r, no prazo dt· três (3) meses, a contar da data do rAgisto .do contrato pelo Tribunal de Jantas, à aprovação do Governo
o local escolhido para a mc.ntagem da estacão,
• k) submeter, no prazo de seis (6)' meses a contar da mesma data
de que trata a alínea am.erwr. à aprovação l~O Governo. as plantas,
orçamentos e todas as espe~:-:Jficaç.ões técnicas das instalacões, inclu ·
siVe a relação miriuciosa do material a empfegar:
·
l) inaugurar, no prazu de dois f2) anos . a contar da data rl1
aprovar;ão de QUe trttta a. 'üír,~a anvr!or, o serviêo definitivo, salvv
motivo de forca maior, devidamente comprovado e· reconhecido pelu
Governo;
m; submeter-se à ressalva de cti•·eito da União sobre todo o acervo da .-;;ociedade, para garantia da Iiquidacão dE: qualquer débito par~
com ela;
n} submeter-se à ress1.1va de que a frequêncüi distribuida à sociedade não constitue direita de propriedade, e ficará sujeita às regras estabelecidas no regnlrtmento dos serviços de radiocomunicaçã,)
(decreto n. 21 .111) ou em outro qup, vier a ser baixado sobre o assunto, incidindo sempre sobre essa ~requência o direito de posse da
, União;
'
·
o) submeter-se aos p~eceitos 11.~stíttiidos nas convenções e regulamentos int.~r-naeil)nais, bem como a todas as·. disposicões contidas
em leis, regulamentos e instrucões que existam .ou venham a existi~·.
referentes ou aplicaveis ao .serviço· Ja t:oncessão:

IV
A concessionária não p Jderá alterar, em qualquer tempo seus es-

tatutos

~em

prévia aprovação do Governo,. assim comq_ se

obriga a
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- manter sua estação em perfeito fundonamento, com a eficiência necessária e de acordo com as prescriçõeS técmcas que 'estivérem em
vigor ou vierem a vigorar.

v
Fica estabelecido que a estação tran::.missora da concessionári':t
só poderá .ser localizada a uma distância mínima, de três (3) quilômetros do centro da cidad~

VI
No regime de fiscalização que for instituqdo fica assegurado 'lo
Governo, quando julgar conveniente, -o direito ct·e examinar .como m3~
lhor lhe aprouver, os livros, escrituração e tudo que se tornar neces, sário a essa fi.scalização. '
VI!
Pela inobservância de qualquer das presentes cláusulas, em que
não esteja prevista a imediata caducidade da concessão, o Governo
poderá, pelo orgão fisc.alizador, imPor à concessionária multas d~
100$0 (cem mil réis), a 5:000$0 (cinco contos de réis), conforme a
gravidade da infração.
Parágrafo lmico. A importância de qualquer multa será recolhida à TesOuraria do Depa-rtamento dos Correios e Telégrafos, dentr\J
do. :Prazo improrrogavel de 3C (trinta) dias, a contar da data da no-~
tificação feita diretamente à conce<;sionária on da publicação do atv
no Didrio Oficial.
VIII
Em qualquer tempo, -são aplica veis à concessionária os preceito':i
da legislação sobre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisiç.ões militares.

IX
A concessão será consi "lerada caduca, para todos os efeitos, sem
direito a qualquer indenização:
a) se, em todo o temp.J. for verificada a inobservância nas di..;posições contidas nas alíne.ts a, b, r:, d, i (in fine) j, k e l da clán-·
sula III;
b) se não forem pagas, dentro dos prazos estabelecidos, a quota
e contribuições a que se refere a alínea e da cláusula III bem como a
importância de qualquer mult-a imposta no3 termos da cláusula VII,
c) se, em qualquer tempo se verificai' o emprego da estação para
outros fins ,que não .os determinados na concessão e açlmitidos pela
legis'lação que reger a matéria.
§ 1. 0 Poderá a concessão ser de.ctarada caduca, a juizo do Gover . .
no, sem àireito a qu_a1quer indenizaç.ão:
a) se, depois de estabelecido, for o serviç.o interrompido por mais
de trinta. (30) dias consecutivos, oU se se verificar a incapacidade da
concessionária para executar o serviço, salvo motivo de forca maior,
devidamente provado e reconhecido velo Governo;
b) se a concesSionária incidir reiteradamente em infrações passiveis de multa.
·
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§ 2.0 A conCessão será considerada perempta se o Governo não
julgar conveniente renovar~lhe o prazo.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1941. -João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.194 -

DE

19

DE MAIO DE

1941

Revoga o decreto n. 4.700, de 25 de setembro de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
o artigo 74, letra "a" da Constituição, decreta:

conf~re

Artigo único -..:.. Fica revogado o decreto n. 4. 700, de 25 de "eternbro de 1939,- que aprovou projeto e orçamento provavel na impvrtância de 2. 958:358$386 (dois mil novecentos e cinquenta c oito contos trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e 10:eis r~1s~.
para a instalação de dois tanques para óleo combustível na Alamoa. no
porto de Santos.
fuo de Janeiro, 19 de maiq de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.195

-DE

19

DE MAIO DE

1941

Aprova orçamento para importação de materüil necessdrio ao prolongamento da. Estrada de- Ferro Central de Pernambuco
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7.196 -

DE

19

DE MAIO DE

1941

Adia a realização das Conferências Nacionais de Educação e de Saude
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, 'da Constituição, ·decreta:
Art. 1.° Fica adiada para a segunda quinzena de setembro vindouro a reunião das Conferências Nacionais de Educação e 1e Saude,
, a que se refere o decreto n ..6. 7.88, de 30 de -janeiro do corrente ano.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jan8iro, 19 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cavanema.
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DECRETO N. 7.197 -

DE

20

1941

DE MAIO DE

Reconhece os cursos de música ··'e de artes pl-ást-icas do InstitUto
de Belq,s Artes do Rio Grande do Sul
O Presidente da República resolve, :ríos· termos dos· arts. 17 e 23,
do decreto-lei· n. 421, de 11 dé maio de 1938, conceder reconhecimento
aos cursos de música e de artes plMticas, mantidos pelo Instituto de
Belas Artes do Rio Grande do Sul, c(}m sede em Porto Alegre, capital
do Estado do Rio G\ande do. Sul.
Rio de Janeiro, 20 ·cte maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GErl'ULIO VARGAS •

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7.198

-DE

20

DE MAIO DE

1941

càncede reconhecimento ao curso. de Higiene. e Saude Pública, mantido
pelo Instituto de Higiene. da Universidade de S. faulo
O Presidente da República rBsolve, nos termos do artigo 23 do
decreto-lei n. 421, de. 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento
ao curso de Higiene e Saude .Pública mantido pelo Instituto de Higiene da Uiüversidade de' Sã.o Paulo, com sede na Capital do. Estado
de São Paulo.
Rio de Janeiro; 20 de maio de 1941, 120.0 da Iridependência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 7.199-

DE

20

DE MAIO DE

1941

Prorroga P01' 30 dias o prazo para apresentação dos balancetes dos
bancos e casas bancárids do Rio Grande do Sul, referentes ao m;Js
de abril último
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Conslituição,: decret-a:
Art. 1.° Fica prorrogado por trinta (30) dias, em relação aos
bancos e casas bancárias que funcionam no Estado do Rio Grandt~ do
Sul, o prazo para apresentação dos balancetes do mês de abril último.
Art. 2. 0 O presente decreto ent-rará em vigor na data da sua publ_icação, revogadas as .dispüsições em contrál-io.
.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
~Rç~~-

•
GETULIO VARGA,S.

A. de Souza' Costa..
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DECRETO N. 7. 200 -

DE

20

DE MAIO DE

267

1941

Extingue cm·go excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .
.. o art. 74, letr~ a, da Cónstituição, e nos termos do art. 1..9 alínea n,
do ·decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Ar!.. 1.° Fica extinto u):n (1) cargo da classe L, da carreira de Engenheiro, do Quadro XI ·do Ministério da Viação e Obra-s Públicas, vago
em virtude da transferência de Pedro ·da Costa Possolo, devendo a dotação correspondénte ser levada a crédito da Conta-:-Corrente do mesmo Quadro do ..referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as. ,disposições em contrário.
IUo de J::\neiro, 20 de maio ele 1941, 120.0 -da Independência e

53 o da Repúi'Mca.

GETULIO VARGAS.

João· de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.201

-DE

Extingue cm•go

20

I>E MAIO DE

1941

ex~edente

O Presidente da' RePública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo. 7 4., letra a~ da Consti~uição, e nos termos do artigo 1.0 alí- .
nea n, do decreto-lei n. 3:195, de H de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe E, da carreira de
Servente, do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da aposentadoria )e -Joaquim Gabriel do Nascimento,
devendo a dotação correspondente ser levada a erédito da conta corrente do mesmo quadro do referido" Ministério.
Art. 2.0 Reyogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de maio de i941, 12o.o da Independência e.
53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mend,onça Lima.
DECRETO N. 7.202-

DE

20

DE MAIO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presiden~e da República, usando da atribuição que lh-e confere
o artigo 74., letra a, da_ Constituição, ·e nos termos do_ ·artigo 1.o alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:.
Art, 1..0 Fica extinto urri (1) cargo da classe D, -da .carreira de
Servente do Quadro I do Ministério da Viação e Obras. Públicas, vago
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em virtude da aposentadoria de Olympio Ang-!;llo de Almeida, devend_o a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente
do mesmo quadro do :referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 19.41, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V AR.GAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 203 -

DE

20

DE MAIO DE

19/d

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúblicá, usando da atribuição que lhe confere
o artigO 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do art_igo 1. 0 alí·nea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 F-icam· extintos três cargos da classe E da c'arreira de
Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos
em virtude da promodão de José Sampaio de Campos Ribeiro, Norberto Augusto do Sacramento e Manoel de Oliveira Pastana, aos cargos vagos de classe imediatamente superior, em cujo provimento foi
a dotação resultante aplicada.
'
..;\rt. 2.0 Revogam-se ·as disposições em contrár:io.'
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A . Guilhem.
DECRETO N. 7.204

-DE

21

DE MAIO DE

1941

Declara de utilidade pública a "Academia de Letras de São Paulo".
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.205
Fa~

~DE

21

DE MAW DE

1941

pública a adesão, por parte do Gover.fl,o do lraque, à Convenção
Internacional de Telecomunicações e Regulamentos a ela anexos,
firmados em Madrid, a 9 de dezembro de 1932

,,

• faz pública a adesão, por parte do GoO Presidente da Repúbljca
verno do Iraque, à Conveifcão Internacional de TelecomunicaçõeS e
Regulamentos a ela anexos; firmados em Madrid, -a 9 de dezembro de
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1932, . conforme comunicação feita ao Ministério dar:~ Relações Exteriores pela Embaixada da Espanha nesta Capital, por nota de 5 de
maio do corrente _ano, cuja tradução oficial acompanha o presente
decreto.
Rio de Janeiro, em.21 de maio de·1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

O.<rwo.ldo kt'.m.ful.

THADUÇÃO OFICIAL
EMBAIXADA DA ESPANHA

N. 39 -

Hio de Janeiro, 5 de maio de 1941.

Senhor Ministro,
De acordo com o § 2.0 do art. 3.0 da Convenção Internacional de
Telec-omunicações, firmada em Madrid, a 9 de dezembro de 1932.
tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Governo do
Iraque aderiu. à aludida Convenção e -aos Rêgulamentos a ela anexos.·
Aproveito 'esta oportunidade, Senhor Ministro, para i·eiterar a
Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Raimundo Fernández Cuesta.
Excelentíssimo Senhor Doutor Oswaldo Aranha,
MiniStro das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.206 -

DE

21

DE MAIO DE

1941

Faz pública a 'i'ati{icação, po'i' Parte do Governo do Perú, da Convenção sobre Administração Provisória de Colónias e Possessões Eu-.
ropéias na América~ firmada em Havana. a 3-ü de julho de 1940
O Presidente da República faz pública a, ratificação, por parto
do Governo· do Perú, da Convenção sobre Admini.stração Provisóri~
de Colônias e Possessões Européias na América, firmada em Hav'lna, a· 30 de julho de 1940, por ocasião da: Segunda Reunião de consulta dos Ministros das Relações Extdriorcs d!l~ Repúblicas Americanas - conforme comunicação feita pela União Panamericana à Embaixada do Brasil em Wasnington, 'pur nota de 11 de abril último,
cuja cópia acompanha o presente. decreto.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1941, 120. 0 da Indeoendência a
53.o da República.
GETULIO V ÀRGAS •

Oswaldo Aranha.
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UNIAO PANAMERICANA

Washington, D.C., E.u.A .. 11 do abril de !9H.
S8nhor Embaixador: ,
tenho a honra de informar a VosSa Excelência que, com data de
4 do corrente mês, Sua Ex11elência J Senhor Embaixador do Perú em
Washington depositou na União Panamericana o::; instrumentos dç
ratificação pelo Governo do Perú das seguínms Convenções:

Convenção sobre Funcionários D-iplornáticos, assinada na
Sexta Conferência Internacional Amer1cana. realizada em Havana de 16 de jarieiro a 20 ·iB fevereiro ae 1928.
Convenção sobre a Adm'inistraçtlc P1'01Jis6ria ,das Colónias e Põssessões Européias na Amt!''"Íca, assinada na Se-

gunda Reunião de Consulta entre 1s Mimstros das Relaçõ~3
Exteriores das Repúblicas Americana~ realizada em Hava.· nft de 21 a 30 de julho de 1940.
·
Ambos os supracitados instrumP.ntof! dP. ··~tjficação trazem a dah
de 6 de março de 1941.
De acordo com o d~sposto nos artigos respPctivos das_ acima mencionadas Convenções, tenho o prazer de Comunicar esta informação a
Vossa Excelência com o pedido de .:rne seja levada ao conhecimentJ
do Governo Brasileiro.
Aproveito a oportUni-dade para rt•novar a Vossa ExCelência. os
protestos da minha mais alta estima e ·consideração·. - L. S. Rowe,
Diretor Geral.
A Sua Excelência o Embaixador do. Brasil
Senhor Doutor Carlos Martins Pr::reira e Souza
Embaixada do Brasil.
Washington, D. C.

DEGRETO N. 7.207

-DE

21

DE MAIO DE

1941

Faz pública a ratificação, por parte do Governo do PiJrú, da Convenção sobre Funciondrios Diplomdticos, fir-mada em Havana, a 20
de fevereiro de 1928.

Pre~idcnte da Repúbiica faz pública a ratificação, por parte do
Governo do Perú, da Convenção sobre .Funcionários Diplomáticos, firmada. em Havana, a 20 de fevereiro de 1928, por ocasião da Sexta
Confer~ncia Internacional Americana __ conforme comunicação feita
pela União p·an:americana à Embaixada do Brasil em Washington, por
nota de 1-1 de abril último, cuja cóPia acompanha o presente deCreto.

O

Rio de Janeiro, em 2! de maio de !941, !20.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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UNIAO PANAMERICANA
Washington, D, C., E. U. A., 11 de abril de 1941.

Senhor Embaixador:
Tenho a honra de informar a Vossa Excelêrlcia que, com data de
4 do corrente mês, ·sua Excelência o Senhor Embaixador do Perú em
Washingto~, depDsitou na União Panamericana ·os instrumentos de
ratificação peló Governo do Perú das seguintes Convenções:

Convenção sobre Funciondrios Diplomd'ticos, assinada na
Sexta Conferência Internacional Americ.ana, ·realizada em Havana de 16 de janeiro a 20 de fe·vereiro de 1928.
Convenção sobre a Administração Provisória das Colônias e Possess·ões Européias na A mé1•ica~ assinada na Segunda Reunião de ConsUlta entre os Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada em Hàvana de
21 a 30 de julho de 1940.
Ambos os sÚpracitados instrumentos de ratificação trazem a data
de 6 de março de 1941.
De acordo com o disposto nos artigos respectivos das acima ~en
cionadas Convenções, tenho o prazer de comunicar esta informaçao a
Vossa Excel~ncia com o pedido de que seja levada ao conhecimento do
Governo Brasileiro.
Aproveito a oportunj-dade para renovar a Vossa· Excelência os
protestos da minha mais alta estima e consideração. -L. S. Rowe,
Diretor Geral.
A Sua Excelência o Embaixador do Brasil.
S€nhor Doutor Carlos Martins Pereira e Souza.
Embaixada do Brasil.
Washington, D. C.

DECRETO N. 7.208 -

DE

22

DE MAIO DE

1941

Revoga o decreto n. 2.676, de 19 de maio de 1938
O PreS~idente da República, tendo em vista ·a que requereu o.
cidadãO brasileiro Henrique Leutold,. decreta:

Artigo único. Fica revogado. o decreto n. 2 .676, de 19 de ma:o
de 1938, que autorizou o Cidadão Henrique Leutold a comprar pedras preciosas, nos termos do art. 7.0 do decreto n. 24.193, dE- 3 do
maiO de 1934.
·
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1941, 120.0 dainde;>endência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS •

A. de Souza Costa.
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DECRETO.N. 7.209- DE.22 DE MAIO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Dialma Pinheiro Chagas a comprar
pedras preciosas
,
Não foi publicado ainda no Diá!"io Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7.210 -

DE 22 DE MAIO DE 1941

Autoriza a firma Garcia & Oliveirá a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. · 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada a firma Garcia & Oliveira, estabelecida .em Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, d-e 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente
decreto.
·
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1941, 12(}.0 da Independência e
53.0 da Repúbli~a.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.211 -

DE 22 DE MAIO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro José de Melo Cavalcanti a c01'nprar
pedras preciosas '
O Presidente da República, usando da atr_ibuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em_ vista o deci'eto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
I

Artigo úhico. Fi-Ca autorizado o cidadão brasileiro José de Melo
Cavalcanti, estabelecido em Guia Lopes, Município de Piunf, Está.do
de Minas Gerai-s, a comprar pedras preciosas nos termos do decretolei n. 466, de 4 de jnnho de 1938, constituindo título desta autorização ,uma via autêntica do presente decreto.
Rio de_ Janeiro, 22 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 7.212 -

DE

22

DE

MAIO

DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim dos Santos Lopes a comPrar
pedras prec.iosas
O Presidente da República, usando àa atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista .o decreto-lei númer9 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado' o cidadão brasileiro Joaquim dos
Santos Lopes, residente em Mendanha, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos termos do· decreto-lei n. 466, de 4. de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1941, 120. 0 da)ndependência e 53.9
da República'.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRIJ:TO N. 7.213 -

DE

22

DE MAIO DE

1941

Extingue cargos excedentes
· O Présidente da República Usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, d.a Oonstituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 1j de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam extintos 2 (dois) cargos da classe 10, da carreira de "Oficial Administrativo", do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazeri.da, vagos em virtude da promoção de Antonio Tomaz
de _Aquino Aüiide e de J"uão Augusto de Ataíde,. devend.o a dotacão
correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de mn.'io de 1_941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúblic.a.
GE:r'ULI'O VARGAS.

A. de Souza ·costa.
DECRETO){. 7.214-

DE

24

DE MAIO DE 1941

Suprime cargo ,e:otintO
O Presidente -da República, usando da atribuição que lhe confere
o a,rtigo 74, letra· a,- da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, aliliea
n, ào decr.eto-lei n. 3.195, de i!J, de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica· suprimido um cargo de Ajudante de Tesour'8iro do
Selo, padrão 23, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda~
Co!. de Leis - Vol. IV
18
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vago em virtude da aposent,adoria do respectivo titular, Oscar Guimarães, ·ctevendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Contaç.orrente do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. .2.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 24 de maio de 1941, 1_20. 0 .cta Independência c
53.o da Rçpública.
. GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cos.ta.

DECRETO N. 7.215

-DE 2!1 DE MAIO DE

1941'

Concede reconhecirnento aO cw·so de enoenharia ci1til do. Escola de
Engenharia do Pará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o art. 7 4, letra a, da Constituicã<J, e nos termos dos ~rtigos 17
e 23 do decreto-lei n. 421, -de 11 de._maio de 1938, d~;ercta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento ao. curso de engenharia
civil da Escola de Engenharia do Pará, ·mantida :•elo Sindieato de
Engenheiros do Pará, com sede em Belern, capital d') Estado do
Párá.
Art. 2.o R·evogam-'6'e as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 24 de maio -de 1941, 120.0 da IndepcmciênCia. e
53.0 da Rcpúlllica.
GETULIO

DECRETO N. 7.2!1i-

DE

24

v.ÁRGAS

DE MAIO DE

1941

Autoriza o reconhecimento do excesso de despesas efetuadas pela
Rede de Viação- Férr·ea Federal do. Rio Grande do Sul, em relação aos orçamentos ap1·qvados pelo decreta n.. 19.9'16, de 24 de
abril de 1931

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artig'O 7 4,- letra a, da Constituição; decreta:
Artigo único. Fica o Ministério da Viação .e Obras Públicas,
autorizado a reconhecer, mediante tomada de contas, ·o ex-cesso de
despesas ~fetuadas pela Rede de Viação Férrea Federal, arrendada ao
Estado d9 Rio Grand~ do Sul, até o máximo de 8:800$2 (oito contos
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oitucentos mil e duzentos réis)-,. em relação aos -orçamentos aprovados pelo decreto n. 19.916, de 24 de abril de 1931, para execução
de obras, à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos ·termos
do contrato etn vigor
o

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Men4onça Lima.

DECRETO N. 7.217 -

DE

26

DE MAIO DE

1941

Dispõe sobre o suprimento temporário de energia 'elétrica pela "The.
São Paulo Tramway, Light and Power Company, Limited". à Sociedade Anónima Central Elétrica Rio Claro·
O :Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere

o art. 7 4, letra a, da Constituição, -e nOs termos do art •. _1.0 do decretolei n. 1. 345, de 14 de junho de 1939, decreta:
Art. 1. 0 A "The São Paulo •rramway, Lig-ht and Power Company,
Limited", suprirá, teinporariamente, de energ-ia elé.trica a Sociedade
Anônima Central Elétrica Rio Claro, pára serviços de distl'ibuiç•ão em
sua zona de operação no Estado de São Paulo.
§ 1.0 O suprimento será feito através dos circuitos de transmis·são de 88.000 Volts. que, partindo da estaçãd distribuidora d~
Parnaíba, da "The São Paulo 'l'ramway, Light and Power Company,
Li.mited'\ alimentam a ~Companhia Paulista de-. Es.tradas de Ferro,
e, a energia destinada à Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro
será derivada na estação de Cordeir!J, município de· ·Limeirà·.
§ 2.0 A Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro providen.ciará para que o sup,rirnento se realize com a maior segurança e
responderá por quaisQuer prejuízos que causar à Companhia Paulista
de Estradas de Ferro e a. "The São Paulo Tramwa:y, Light and Power
COrnpany, Limited".
. .
§ 3.0 SalVo resolução, quo venha a ser firm~da pelo Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, a demanda máxima ·do suprimento não deverá ultrapassar de 2. 000 kw
§ 4.0 Sem prévia· e expressa autorização do meSmo Consel-ho, ·o
suprimento não poderá ser intér.rompido
A-r.t. ·2.0 As tarifas do suprimento autorizado, PQr este decreto
serão fixadas pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da
·Produção Mineral, na base da demanda máxima mensal e do consumo
verificado, estipulando-se rrifnimos razoaveis, na forma do disposto
no decreto n. 6.282, de 13 de setembro de 1940.
'
§ 1.0 A Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro caberão
todas as despesas com o .aparelhamento de· proteção, as.Sim como
com .os equipamentos de medigão e de controle de sua demanda e
consumo.
§ 2.o Na vigência do 'preSente decreto, a Sociedade Anônima
Cen.tral Elétrica Rio Claro pagará à Cornpanhia Paulista de E5tradas.
o

o
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de Ferro, pela utilizacão de suas lihha-s de .transmissão, a importância mensal que for fixada pela Divisão de Aguas do Departamento
Nacional da .Produção Mineral.

Art. 3. 0 O menciOnado suprimento será inicfado dentro do menor
prazo, cabendo à Divisão de Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral tomar as medidas que se fizerem necessárias, inclusive as que assegurem uma separação completa dos sistemas -de
distribuição, alimentados r-espectivamente pela·· própr'.ia Sociedade
Anónima Central Elét.i.-ica Rio Claro e pela "The São Paulo Tramway,
Light and Power Company, Limited".
Parágrafo único. A Divisão de Águas destacará um dos seus
engenheiros afim de acomptmhar, no local, ::ts operações ·e medidas
para execução do presente decreto, tendo em vista a urgência das
providências determinadas.
Art. 4.0 O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica providenciará de_ .modo que a Sociedade Anônima Central Elétrica Rio
Claro normalize, dentro· do menor prazo, sua situação na respectiva
zona de fornecimento.
Rio de Janeiro, 26 de maio de !91i!, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fe1"'nando Costa.

DECRETO N. 7.218-

DE

26

DE MAIO DE

1941

Declara extintos cargos vagos
.
O Presidente dá República, resolve declarar extintos, por se ~cha
rem vagos, os seguintes cargos, do Ministério da M-arinha: Quadro Suplementar- quinze (15) cargos da classe E, da carreira de Faroleiro;
um (1) cargo da classe B~ da carreira de Foguista; trinta e três (33")
cargos da classe B e dez (10) cargos da classe C, da carreira de Operário de Armamento; quarenta e oito ( 48) cargos da classe B, da carreira de Operário de Arsenal; um (1) cargo da classe B, da carreira de
Operário de Rádio; vinte (20) cargos 1 da classe B, da carreira de Servente; um {i) cargo de Operário da Escola Naval, padrão G; quatro
(.i) cargos isolados d•e Professor, padrão G; três (3) cargos isolados de
I\lestre, padrão G; Quadro Permanente - trinta e oito {38) cargos da
ciasse C, da carreira de Escriturário, aproveitando-se o saldo apurado
na extinção dos cargos isolados de Mestre, padrão G, do Quadro Suplementar e dos cargos da cla'3se C, d'a carreira de Eseriturário, do
Quadro Permanente, dentro da verba global do re~pectivo orçamento,
para IJ<reenchimerito de cargos vagos no Quadro Permanente, de acordo
com o disposto no decreto-ler n. 3 .195, de i4 de abril de 1941.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N. 7.219-

DE

27
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DE.MAIO DE.19H

Concede autorizâção para funcionamento da. Escola Superior de ·Educação Física, com sede em Pm•to Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul

o· Presidente da República resolve, nos Lermos do artigo 23 do
decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, conceder autorização
para funcionamento da Eseola Superior de Educação Ffsiea, com sede
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1941 1 120.0
e 53.o da República.
GETULIO

dà Independência
VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7.220-

DE

27

DE MAIO DE

1941

Con'eede inspeção permanente ao Colégio ·Sagrado _coração de Jesus,
com sede em Campinas, Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 221 -

DE

27

DE MAIO DE

1941

Concede au-torização para f'l!-ncionamento dos cursos de eng-enheiros elet?·icistas· e engenhei?·os industriais, da Escola .Politécnica da Baía,
com sede em Salvador, Estado da Baia.
O Presidente da República, resolve, nos termos do artigo 23' do
decreto-lei n. 421, de 11. de maio de· 1938, conceder autorização para
funcionamento dos cursos de ~ngenheiros eletricistas e engenheiros
industriais da Escola Politécnica'·da Baia, com· sed"e 'em Salvador, Estado da Baía.
·
Rio de Janeiro, 27 de ma,io de. 1941, 120J> da Independência e
· 53.0 da República..
GETULIO VARÕAS.

Gus_t'avh Capanema.
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DECRETO N. 7.222

EXECUTIVO

-DE

27

DE MAIO D~

1941

ExtingUe cargo f!Xéedente

q Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do 'artigo 1.o alí-;
nea n, do decreto::-le_i n, 3 .195, de 14 _de abril de 1941, decreta:
Art. 1_.° Fie~' eXqn~o urh ·(1) cargo cia classe ]', da carreira de
Mestre de.linha do Quadro VI. do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago ém virtude da 3.posentadoria de Deolindo de Moura Siqueira, devendo a dot::~.çãD. correspondente ser levada a crédito da
Conta..:Corrente do niésmo· Quadro" -do referido Ministério.
)
0
Art._ 2. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República. ·
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.223-

DE

27

DE MAIO DE

.194!

·.Extingue -car;go excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 111, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 alínea
n, do decreto-lei
n.
3.195,.
de. 14 de abril
de 1941; decreta:
.
- ' ' . . . 'i
-.
.·
.
Art .. 1.° Fica exti_nto um (1) cargo 4a classe E, da carreira de
Agente de estrada de ferro do Quadro VI do Ministério da Viação e
Ohras Públicas, vago em virtude da -demissão de José Moreira Falcão,
devendo a dotação corret\l)Ondente ser levada a crédito da Conta-Cor~
rente do _mesz:r.10 Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se a'S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de maio de, 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima ..

DECRETO N. 7. 224 -

DE

2.7

DE MAIO DE

194.1

Extingue cargo excedente

O Presidente da R'epública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo· 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 alínea n, do decreto-lei. n .. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
1

Art. 1.0 Fica e:xtinto um (f) cargo da classe G, da- carreira de
Escriturário do Quadró IV do Ministério da Viação e Obras Públicas,
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vago em virtude da aposentadoria de Antonio da Silva Penchel devendD a dotação correspondente ser .levada a crédito da Conta~Cm~rente do mf!smo Quadro do referido Ministério.
·
0
Art. 2. Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio de- .Janeiro, em 27 de maio de 1,941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULID VARGAS .

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.225-

DE

27

DE MAIO DE 1941

Extingue cargo excedente

O Presidente _çla República ·usando da atribuição que lhe .:-onfere
o artigo 74, letra a, da CoilstiÍuiçãD, e nos termos do artigo 1.0 alínea n, do decreto-lei.
3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe G, da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Quadro IV do Ministério da Viação e ·
Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Victor Máchado
de Abreu, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministér'io.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

n:

Rio de .Janeiro, em 27 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Me"flA.onça Lima.
DECRETO-N. 7.22.6- DE 27. DE-MAIO
Extingue ca.1·go .e.;:cedente

DE'

1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos cio artigo 1.0 alínea n, do d_ecreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fi_ca extinto um ('1) cargo da classe C, da carreira de
Servente do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da demissão de Luiz Ferreira de Carvalho. devendo a dotação correspondente ser levada a erédito da Conta-CÓrrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
·
Art: 2.0 Revogam-se as d~sposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, em 27 do maio de 1-941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

.~oão de lVlendonça L-ima.
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DECRETO N. 7. 227 Aprova o Regulamento para.

DE

28

DE MAIO DE

1941

à ca:maitdo Naval de Mato-Grosso

O Presidente da República, usando da. atribuioão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão:
· Resolve aprovar e mandar executar o Regulamento para o Comando Naval de Mato-Grosso que a este acompanha, assinado pelo
Vice..;Almirante Henrique Ar.istides Guilhem, Ministro de Estado dos
Negócios da Marinha.
Rio de Janeiro, em 28 de maio de 1941 - 120.0 da Independência <> 53.0 da República.
G:b'T'ULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

Regulamento para o Gomando Naval de MatO Grosso, a que se refere
o d,ecreto n. 7.227, de 28 de mal<> de 1941

CAPíTULO I
FINALIDADÉ E ORGANIZAÇÃO

Art. 1.0 O Comando Naval de Mato-Grosso é o órgão destinado
a exercer o comando superior das forças da Marinha e da Bas~ Naval localizadas na região fluvial do Estado de Mato-Grosso.
ArL 2.0 O Comando Naval fica diretamente subofctinado 'ao Estado Maior da Armada em tudo que se relacione com o adesLram-=nto
e emprego das forças sob suas· ordens -tendo, porem, inteira autono ...
mia nos demais serviços que lhe são afetos, podendo corresponder-se
sobre os respectivos assuntos com o Ministro da Marinha e com as
Diretorias Gerais.
Art. 3. 0 O Comando Naval compreenderá, alem de Outras forçaB
e serviços que lhe venham a ser confiados: a Flotilha Fluvial de
Mato-Grosso, o Contingente do Corpo- de Fuzileiros Navais, o Arsenal de Marinha de Ladário e o ser·viço de Praticagem da região navegavel pela Flotilha.
Art. 4.0 O Comandante Naval' poderá ser Diretor do Arsenal e,
conforme sUa patente, exercer também· o Comando da 'B"'lotilha, a juho
do Governo.
Art. 5.0: O Comando Naval terá um estado maior, cuja collBtit:Jfção será prqposta pelo Estado Maior da Armada.
Art. 6.o Os servicos administrativos do Domando .Naval serão
organizados em uma ·secretaria, que será dirigida pelo respectivo Asststente e ·em divisões, para atender, entre outras, aos serviços de
pessoal, industriais e de manutenção, hidrográficos, de saude e de
fazenda.
Parágrafo único. Os serviços de pessoal ·serão afetos ao Diretor
Militar e os industriais e de Manutenção ao engenheiro naval diretor
industrial do Arsenal de Marinha .e os hidrográficos a oficial hidrografo da Flotilha ou, na falta deste, ao Assistente.
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Art. 7.0 As atribuições do estado maior e dos comandos são as
previstas na Ordenança para o Ser.v.iço ·-da Armada e nas organizações internas ·e administrativas das unidades; as da Secretaria e das
Divisõ-Bs, as estabelecid.as no Regimento Interno do Comando Naval.
Ai·t. 8.0 O Arsenal .de Marinha ser,virá de Base para as forças subordinadas ao' Comando Naval, devendo a organização dos serviços
administrativos atender a este objetivo.

Art. 9. 0 Os serviços administrativos ao Comando Navál serão regulados por um Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Marinha.
CAPíTULO I!
DO PESSOAL

Art. 1O. Alem do pessoal. dos navios da Flotilha consignado n::ts
;respectivas lotações e do destacamento do C. F. N ., terá o Gomando
Naval:
a) Um Contra-Almirant~ ou Capitão de Mar e Gu_erra, -com o título de Comandante Navál de Mato-Grosso;
b) os oficiais necessários para constituir o estado maior que for·
estabelecido para. o Comando Naval;
c) um •Capitão de Corv-eta, ·para Diretor 11ilitar;
d) um Capitão de Corveta, Engenheiro Naval, para Diretor Industrial;
.
e) os oficiais dos Corpos de Saude e D.e Intendentes Navais necessários aos sei-viços de saude e de fazenda;
f) os oficiais auxiliáres necessàrios aos serviços, previsto::. no
Regimento Interno;
y) o pessoal subalterno· militar c o pessoal civil ne.cessário para
executar os s·erviços da Secr-etaria e das Divisões, de acordo com bUas
organizações c fixado nas lotações aprovadas.
Art. H. Os cargos do estad(J maior, com -Bxceção dos de Assistente e Ajudante de Ordens, -Serão ·exercidos, cumulativamente, por'
oi'iciais da Flotilha, indicados pelo respectivo comandante.
CAPtrULO III
DAS NI'RinUIÇÕES

Art: 12. Ao Comandap.ta NavaJ·competc:
a) Exercer o comando superior das forças de ·Marinha estacionadas eni Mato Grosso e superintender os serviços da Base frspectiva
com as atribuições estatuídas na Ordenança para o Serviço da Arm.ada e nos regulamêntos -em vigor aplicáveis à situação;
b) propor a lotação do pessoal necessário para at~nder aos serviçDs sob sua jurisdição e as alterações que julgar convenientes introduzir para atender ao deserivolvimento dos serviços.;
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c) 'determinar e fiscalizar a aplicação e a prestação de contas
dos créditos distribuidos Para os diferentes serv"iços do Comando
Naval;
d) fiscalizar a . execução deste regulamento, do Regimento Interno
e dos demais· regulamentos em vigor na Marinha a;plicaveis aos serviços sob sua jurisdiéão;
e) presidir o Conselho Econômico cto Comando Naval e os do Montepio dos operários do Arsenal dO Marinha de Ladário.
Art. 13. Aos demais oficiais compete, alem das atribuições estatuidas na Ordenança parà o Serviço da Armada e nos regulamentos
referentes aos serviços respectivos, a:s que forem fixadas no Regimento .Interno •.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 14. Os càsos omissos deste Regulamento e não previstos no
Hegimento Interno do 'Comando Naval, serão resolvidos pelo !.1inistro
da Marinha.
Rio do Janeiro, em 28 de maio de 1941. -Henrique A. Guilhem,
Vice-Almirante, Ministro da Marinha.

DECRETO N. 7:228 -

DE

'28

DE

~AIO

DE

1941 .

Altera a âistribuição e o efetivo c!o Pessoal Subalterno da Armada
O Presidente da República, usando- da atribuição que. lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterado o "Mapa de Distribuição do Pessoal Subalterno da Armada peloS Quadros de l!ispecialidades e Graduações" que
acomPanhou o Regulamento ·aprova-do pelo decreto. n. 2524, de 19
de março de 1938, de conformidade com o anexo assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Marinha.
Art. 2. 0 O efetivo do Pessoal· Subalterno será fixado exclusivamente pelas graduações. cabendo então ao Ministro· da Marinha distribuir entre elas as diversas especialidades conforme os interesses
do serviço.
Art. 3.0 O número de grumetes e aprendizes marinheiros será
fixado anualmente pelo Ministro ·da Marinha, segupdo os. claros a
pr.eencher e as ·necessidades da Administração·.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de maio de ·1941, 120° da Indepudência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilh.P.'Ín
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Mapa do efetivo do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, a que se
refere o decreto n. 7 .228, de 28 de maio de 1944.

477

Sub-Oficiais . . ................ .
Primeiros Sargentos . . ......... .
Segundos Sargentos . ·. . ......... .
Tefceiros Sargentos . . ....
Cabos . . ..................... ·
Primeiras Classes
Segundas Classes . . ............ .
Taifa - 1a. Classe . . ............ .
za Classe . . .................... .
o

3a ClaSSB .

•

519

o •••••

607
784

• •••••••••••

1.160
1.649
3.07<1.; .•.... TOtal

8.2'/U

226
452

• ......•.............

678 .. ... . .. . 'rota!

1. 356

Total geral

9. 626

Rio de Janeiro, em 28 de maio de 19Ho -Henrique A. Guil_hem.

DECRETO N. 7. 229 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Extingue cargo excedente

o Presidente da RePública, usando da atribuição qu-e lhe confere o art. 711, letrá a, da Constituição, e nos termos do art. t.o,
alínea n, .do decreto-lei n. 3 .19'5, dé 1-4 de abril de 194.1 decreta:
Árt. 1.0 Fica .extinto 1 cargo da classe K, da carreira de Astrônomo, do Quadro 'I, do Ministério da Educação e Saude, vago em virtude da :Promoção de Lélio Itapuambyra Gama, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro .do refe_rido Ministério.
Art. 2.0 Revp~am-s-e as dispos_ições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de maio de 19/d, 120.0 da Independência

e 53.o da República.

GETULIO VARGAS.

Gustavó Capanema.
DECRETO N. 7. 230 Extir~:uue

DE.

28

DE MAIO DE

19H

cargo· excedençe

O Presidente da República, usando da q.tribuição que lhe confere _o art.- 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. f.o)
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941 decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe G, da carreira de Bibliotecár-io auxiliar do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, vágo
em virtude da promoção de Asgal Medeiros, devendo a dotac.ão cOl'-
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respondente ser levada a cr;éditq da conta corrente do me,smo Quadro do referido Ministério •
Art. 2.o Revogam-se a·s djsposições em contrário.

'

Rio de Janeiro, em 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GE'l'ULIO

vARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7. 231 _:_

DE

28

DE MAIO DE

1941

Altera o valo?' da potência rio aproveitamento concedido à Re{inadm·a
Paulista S. A. pelo decreto 'f!. 6.880, de 19 de fevereiro de 1941
O Presidente ··da .República, usando da atribuição que lhe confere o artigo .·74, letra a, da ~nstituição, nos termos do artigo 150 do
Código de Aguas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e tendo
em vista o reque.rido pela Refinadora Paulista S. A., decreta:
Art. -1.° Fica alterada a potência relativa ao aproveitamento concedido à Refinadora Paulista S. A., pelo decreto n. 6.880, de 19 de
fevereiro de 1941, de 250 KW.. para 350 KW. resultante do aumento
de. vazão de 1.500 litros por segUndo para 2.100 litros -poi··segundo.
Art. 2.0 ·Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Rio de ,T.aneiro, 28 de maio rJe 1941, 120.0 da Independência e 53. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fm"nando -Costa.

DECRETO N. 7.232-

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza a empi'esa Elétro Química Brasileira S. A. a {aze?l a lavra
das jazidas de bauxita, pirita e de minér·ios de {erro e de manga-

nês existentes nos lug'ares denominados "Morro do Cruzeir·o" e
«Saramenha", situados no .município de Ouro P1·eto, Estado de

Minas Gerais

·

·O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e· nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de .janeiro de ·1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1. 0 Pica autorizada ·a empresa Elétro Química Brasileira
S. A. a faz_er a lavra das jazidas de bauxita, pirita e de minérios rle
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ferro e de manganês existentes nos lugares d~nominados ~'Morro do
Cruzeiro" e "Saramenha", situados no distrito e município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais, numa ·área de cento e cinquenta hectares e mil duzentos e oitenta centiares (150Ha,1280) delimitada por
uma poligonal fechada mistilínea tendo inicio num ponto -situado a
vinte e oito metros (28 ms. ), no rumo cinco grauS, quinze minutos
sudoeste (5°15'' SW), a contar do canto sudoeste (SW) do edifício do
es-critório da empre-sa, no .Saramenha, -e cujos lados retilíneos teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: - sessenta e oito metros ~(68 ms. ), cinco graus e quinze minutos sudoeste (5°15' SW);
mil trezentos e vinte e quatro metros (1324. ms. ) , setenta e um graus,
trinta minutos sudeste (71°30' SE); setecentos e setenta e dois metros (772 ms.), cinquenta- e nove graus, trinta minutos nordeste
(59030' NE); seiscentos e noventa e seis metros (696 ms.), quarenta
e um graus e vinte minutos noroeste (41°20' NW); duzentos e cinquenta e dois metros (252 ms.), vinte cinco graus nordeste (25° NE) ;
e o lado curvilíneo é a linha de limitação, pela margem esquerda, do
leito da Estrada de Rodagem Ouro Pr!3to - Belo Horizonte, no trecho compreendido entre os pontos inicial e terminal da poligonal retilínea acima descrita. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo 28, do Código de Mi..:.
nas e dos artigos 32, 33, e 34 e suas alíneas, alem das seguintes e ~e
outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher
aos cofres federais, na. forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de junho .e 31 de dezembro de cada ano, três por
cento (3 o/o), do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento
do disposto no § 2.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer,
das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 -do Código de
Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e '0
<lo citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagarilento do selo de três contos ·e vinte mil réis
(3 :020$000·) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de i941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
·
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

286

ATOS DO PODER EXECUT1V.O

DECRETO N. 7. 233 .-

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro T01·quato da Silva Castro a pesquisar
caolim e acres no municipio de lgarassú do Estado de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituiç-ão, e tios Lermos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.- ,f.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Torquato da Silva
Castro a pesquisar caolim e od•es numa área de duzentos e quarei].ta e
nove hectares (249 Ha.), situada em terras do distrito de Nova cruz,
municipio de Iguarassú do ·Estado de Pernambuco, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice colocado a sei.scentos
e trinta e cinco metros (635m), rumo vinte e dois graus dez minutos· sudo8ste (22°10'SW) do marco situado no meio da fachada
poSterior da Igreja da povoação de Nova Cruz e cujos lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e orientações: mil seiscentos
e sessenta :r,netros (1.660m), vinte e dois graus dez ·minutos nordeste (22010' NE) e mil e quinhentos metros (1 500 m.), sessenta e
sete graus·- cinquenta minutos noroeste (67°50'NW) respectivamente.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e Seus .números I, II, III, IV, VII, !X e outras do
citado Código nã9 expressamente menciopadàs neste dEicreto.

Art. 2.0 O concéssionário da autorização poderá utilizar-se dQ
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos. ·
Art. 3.0 . Esta autorização será declarada caduca Ou nulà, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números .I e II do citado art. .24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para fins da pesquisa, na forma dos artlgos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção- Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do meBmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização -·de pesquisa, que- será uma via
autênticá. deste decreto, pàgará de selo a quantia de dofs contos quatroC'Cntos e noventa mil réis (2:4.90$0) e será tránscrito no livro
próprio da Divisão do. -Fomento da Pi'odução Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Hio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Indenendência
,.e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Férnaclo Costa.
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DECRETO N. 7,.234-

DE

28

287

DE MAIO DE

19H

Autoriza os cidadãos brasileiros Protdsid Rosa Fagundes .e· Israel ·Tay-.
lor Fagundes a pesquisar calcáreo no município de Bagé do Estado
do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constiluição, e nos termos ·do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Protásio Rosa
·Fagundes e Israel Taylor Fagundes a pesquisar calcáreo numa área
de dezoito hectares e cinquenta ares. (18,50 Ha.) situada no lugar
denominado "SelVal", terceiro (3.0 ) distrito do município .de Bagé do
Esta(jo do Rio Grande do Sul, área essa delimitada por um contorno
poligonal fechado mistilíneo, cujo vértice inicial está colocado à quinhentos e vinte e seis metros (526 m}, rumo oitenta e três graus e
trinta minutos sudoeste (S. 83°30' V\1 ) do marco existente junto à
sede ·da fazenda dos concessionários da auttlrização' e os lados medem
os seguintes comprimentos e orientações: quinhentos e oitenta e dois
metros (582 m.} dez graus e trinta e seis mbutos nordeste (N 10°36'
E)', até alcançar o marco número um (i) na "Sanga do Rodêo"; desce
pela sanga, até o encontro desta com o "Anoio do Seival" na direção
geral sudoeste (S-W), prolongando-se por esse arroio até o marco
número dois (2): segue daí pelo mesmo arroio em direção sul (S),
até o marco número três (3) do qual, em linha reta, com um comprimento de cento e cinquenta e nove metros (159 m.) ~ setenta graus
e dois rr.:inutos nOrdeste (N 70°02'. E), alcanç-a-se o vértice tomado
para ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 Os concessionários da autorizacão poderão utilizar-se
do prodnto da pe~quisa para fins de estudo sobre o minério e cus_teio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarad-a· caduca ou nula, na
forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os motivos previstos nos número~ I e II do citado a~rt. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As proprieJades vizinhas estão sujéitas às servidões de
solo e sub-so!n para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 110
do citado Código.
Art. 5. 0 Os concessionários da autorização serão fiscalizadoS
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozarão dos favores discriminap.os no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cento e noventa
mil réis (190$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
]'orr:ento ,da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as. disposições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 28 de maio de 1941, 120° da IÚdep€ndência e 53°
d• República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.235-

EXEOU~IVO

DE

28

DE MAIO DE

1941

Attt·oriza o cidadão brasileiro Nelson Alves Ferreira de Mello a fa'zer a
, lavra da jazida de ferro existente em terras da {azénda "R~drigo",
'" no município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais

-O Presidente da Repúbljca, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da' Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 20 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson Alves Ferreira de Mello a fazer a lavra da jazida de ferro existente em terras.
d•a fazenda "ROdrigo", município de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, numa área de quarenta hectares ( 40 Ha), delimitada por retângulo que tem um de seus vértices sobre o marco n. vinte e sete
(27}, de ferro fundido, de secção transversal em forma de cruz, soli.,...
damente cravado com altura de setenta r_entímetros (O,m70) acima do
solo, indicando a divisa da~ terras da Fazenda Rodrigo com as d_a ''Com.,.
panhia Morro Velho". Os lados convergentes no referido v-értice teem
os seguintes comp.rimentos e orientações magnéticas: quatroeentOs
( iOO) metros rumo sul (S), até o marco n. vinte e cinco (25}, idêntico
ao Primeiro Tüarco citado, e mil (1. 000) metrOs rum() oeste (\V), seguindo aproximadamente a direção do divisor de água~ da "Fazenda·
Rodrigo" com terrenos da Prefeitura de Belo Horizonte e do Banco de
Crédito Real. Esta autorização é outorgada na forma do ~Código pe
MinaS, mediante as condições constantes do pàrágrafo único do artigo
28 e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras
constantef: do mesmo Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.o O concessionário à'a autorização fica obrigado a recolher
aos cofres federais na ·forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de ,junho e 31 de dezembro de cada ano, um meio por ,
cento (1,5 o/o) do ·valor da producão detiva da mina, em ctpnprimel).to
do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código ele Minas.·
•
Art. 3.0 Se o' concessionário da autorização não cumprir qualquer
da~ obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada raduca ou nula na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão su.jeitas às serviàõ.es de
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nar,ional da Produção Mineral e gozará dos favores "disc-riminados no artigo 71 do mesmo Código, ria forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
1\hneral, após. o pagamento do selo de oitocentos mil réis (800&;0).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .28 de maio de 1941, 120.0 d"' Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.236 -

DE

28

DE MAIO DE

19H

Anto·riza o cidadão . brasileiro Baldonero Barbard Füho a P~squisar
calcá1·eo no Município de Cachoeira do ltapernirim do Estado do
.Espirito Santo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con..
fere :.J art. 7'!, letra a, da Constituição e nos termos do decreto..:.lei número !.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fwa autorizado o cidadão brasileiro Baldomero Barbará
F.ilh.:), a pesquisar calcáreo numa área de duzentos e trinta e hectares
(230 Ha.) situada em terras da "Fazenda Monte Líbano", município
da ·Cachoeira do ltapemirim, Estado do Espírito Sa·nto, área essa de-·
limitada por um contorno poligonal mistilíneo fechado que tem o
vérl:Jce inicial na margeín esquerda do rio ltapernirim, no ponto de
cpnfluência deste com· o ribeirão Salgado e cujos lados teem os segum1.<:s comprimentos e orientações: seiscento·s e triri.ta metros (630),
uinquenta e nove graus nordeste (59° NE); mil quatrocentos e setenta meL1·os {1.1170 fi.), trinta e um graus· sudeste {31o SE); mil
~enlo e trinta e três metros {1.133 m.), cincoen.ta e nove graus sudoeste (59° SVV); quatrocentos e cinquenta e cinco metros (455 m. )~
sul, (S); oitocentos e dez metros (810 m.), oeste (W); sete~entos
metros {700 m.), Lrinta graus noroeste (30° NW). encontrando a
rri;~.rgE:m esqnérda do rio Itapemirim, seguindo-se daí para montante
pela referida margem até o ponto de çartitda. Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16, do Código de Minas
e seu·s númcrqs I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expl'~:ssamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
prJduto da pcsqmsa para fins de estudo sobre o minério c custeiO
dos L1 abalhos.
~\.rt. 3. 0 Esta autorização -será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 2/f. e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrere.nl os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e
no ai·t. 25 do me;:;mo Código.
}J_rt. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo c suq-solo para os fins da pesqüisa, na forma dos artigos
E9 e 40 do citado Código.
Art.. 5. 0 O concessionário da autorização·· será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral·e. gozará dos favore·s
discriminados no .art. 71 ~o ·mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa. que será uma via autênti~a deste decreto, pagará de s~lo a quantia de dois contos e trezcntn~ mil réis (2 :300$.000) e será transcrito no .livro próprio da
Dh-lt..ão de Fomento da Producão Mineral du Mmistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
llio de Janeiro, 28 de maio de !941. e 61\ l da República.

120. 0 da Independência·
GETULIO) VARGAS.

Fernando Costa.
Co!. de Leis -
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DECRETO N. '7 ,237 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autórizli ·o cidadão brasileiro Moacyr• da Cruz Cardoso a- pesquisai-

mica e associados, no município de
de Janeiro

Capivari, cio Estado do Rio

O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o· Ui't. 7 4, letra· a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, d~ 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), .decreta:

Art. 1.o- Fica autori_zado o cidadão brasileiro Moacyr da Cruz
Cardoso a pesquisar mica e associados numa área de quinze hectares
(15 Ha~), situada no lugar denominado "Lençoes", município de Capivarí do Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por um retângulo. que tem um vértice situado a setecentos metros (700 _m.),
rumo sessenta e cinco graus sudoeste (65°SW) do ângulo sudoeste
(SW) cta sede da Fazenda Lonçoos e os lados adjacentes a esse vértice teem os .seguinte$ comprimento-s e ol'ientações magnéticas: qua . .
trocentos metros (400.m.), cinquenta graus' noroeste {50°NW) e trezentos e setenta e cinco metros (37:5m. ), qUarenta graus sudoeste
('400SW). respectivamente. Esta autorização é outorgada medianteas· condiç.ões do art. 16 do Código de Minas e .seus números I, II, III.
IV, VII; IX e outras do citado Código· não expressam::nte mencionada.3
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utiliz:ir-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o· minérh' e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou ~ula, na forma
do § 1.0 do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do cita.do art. 2'4 -e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 .ili; propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e .gozará dos favores
discriminados no art. ':/ 1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será 1,1ma via
autêntica desté decreto, pagará do selo a quantia de cento e cinquenta
mil réis ('150$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mip.eral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as

dispos~ções

em contr'ário.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
I

GETULIO VARGAS.

Fe1·nando· Costa.
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DECRETO N. 7.238 -'-

DE

28

291

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar }riachado a pesquisar rnicu e associados no municipio de Governador Valadares, Estado de Minas'
Ge1•ais

'
O Presidente da RePública,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e n'Js lermos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar ti'Iachado '1
pesquisar mica e associados em terreno de sua propriedade, situad'J
no distrito de "Chc-nin"~· termo e comarca de Governador Valadares,
município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinquenta hectares (50 H a.), delimitada por um retângulo
que tem um vértice situado a trezentos e trinta e cinco (335) metros
rumo doze graus e quinze minutos sudoeste ( 12o SW), do canto
E.ste da casa de Os-car M~chado e .cujos lados adjacentes a esSe vértice
teem os seguintes comprirrientas e orientações , magnéticas: tl'ezento•i.i
(300) metros e cinquenta e três graus e trinta .minutos sudoeste
{.53° 30' SE) e mil seiscentos e ses•3enta e seis (1.66·6} metros e
trinta e seis graus e trinta minut.os nordeste (360 NE) . Esta autorização é outorgada mediante as colldiçôes do art. 16 do Códig')
de Minas e seus- números I, II, III, IV, VII, IX e outra~· do citad.o
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionária da autorizaçãO poderá utilizar-se elo
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o min~rio c custeio
do~· trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1. 0 do art. 24 e d'J art. 26 do Código de Minns, se ocorrerem o.:;
·motivos previstos nos números I e li do citado art. 24, e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3·9 e
40 do citado Código.

Art. 5. 0 O concessionário da arüorização 6'erá fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dOs favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de sel'J a quantia de quinhentos· mil
réis (500$0) e será transm·ito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produçã0 Mineral do Ministério da Ag-ricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrá1·io.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 194.1, .120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETUL.IO

VARGAS

Fernando Costa
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DECRETO N. 7.239 -

DE 28 DE MAIO DE !941

Autoriza a "Sociedade Cruzeiro do Sul Minérios Limitada" a pesquisar
ouro nO Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais

'
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mii)as), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a "Sociedade Cruzeiro do Sul Minérios
Limitada" a pesquisar ouro em terras de propriedade dos Srs. Manoel do Saco, José Marques, Maria Ribeiro Rosa e herdeirQs, Joaquim
Ribeiro Rosa e herdeiros, Caetano Gabriel, Antonio Marques da Costa,
José Rosa e herdeiros, herdeiros da fazenda·2·do Capão, Olímpio Pimenta o Irmãos, Benjamin Pimenta e Antonio Aleixo, s"ituados no dis;..
trito de Bação, Município e Comarca de Itabirito, Estado de· Minas
Gerai-s, numa área de quinhentos hectares (500 Ha.), delimitnda por
um paralelogramo que tem um dos vértices situado a mil quatroCentos
e três metros ( 1 403 m.}, rumo cinquenta e sete graus sudoeste
(57° SW) da confluência do ribeirão Saboeiro com o ribeirão Carioca
e cujos lados teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cinco mil metros (5 000 m.), rumo cinquenta e· uÍn graus, tdnta
minutos sudeste (51° 30' SE); mil e setenta e sete metros. (1 077 m.),
rumo cinquenta e sete graus sudoeste (57° S W). Esta autorização é
outorgada mediante a-s condições do art. 16 do Código de 'Minas e -seus
números I, li, III, IV, VII, IX .e outras· do citado Código não expressa~
tnente mq,ncionn.das neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o rriinério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizacão será dechrada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do arl. 26 do Código de Minas, se ocorre·rem os
mOtivos previstos nos núJ!l_eros I e II do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquis&, na forma dos artigos 39 e
40 do cüado Código.
·
Art. 5.0 A concessionária da autorir.ação será fiscalizada p_elo Departamento Nacional da Produção MmNal e gozará dos favores discri-minados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autoriza.ção de pesquisa, que será urna Via
autênli-ca deste decreto, pag·ará d~ sdo a quantia de cinco conlos de
réis (5 :000$0) e será transcr1to no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Re':ogam-se as dis:posições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIÓ VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7 .~4() -

DE

28

DE

MAIO

293
DE

19<1

Auto-riza o cidadão brasileiro, Mario d'Almeida a pesquisar carvão
mineral no-município de São Jerônimo do Estado do Rio Grande
do Sul

O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos, termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19'•0 (Código de Minas), decreta:
Art. f.O Fica autorizado o cidadão brasileiro, Ma:rio d'Almeida,
a pesquisar carvãO milleral numa área de trezentos e cinquenta hectares e trinta ares (350,30 H a.)~ situada- no terceiro (3.o) distrito
do município de São Jerônimo do Estado do Rio Grande do Sul. área
essa delimitada por um contorno- poligonal .mistilineo que tem um
vértice colocado a mil duzentos e setenta metros (f .270 m. ), rumo
oitenta graus noroeste (80° NW) do poço número dois (Il) das minas de Butiá ·e os lados teem os seguiiites comprimentos e orientações· magnética~: quatrocentos e cinquent.a melros (450m.), sessenta e_
sete graus: trinta minutos noroeste (67°30'NW); duzentos e sessenta
metros (260 m:), oitenta e três graus noroeste (83° NW}; s·r.iscenlos
e quarenta e dois metros (642m.) oito graus sudeste (8°SE) ;· o
leito do arroio do Martins numa extensão de' quatrocentos metros
(400m.) para montante até à divisa com Florentino Gonzalez; setecentos e setenta: e. dois metros (772 m.), Se.te graus noroeste (7° NW) ;
dois mil setecentos e noventa metros (2.790m.), cinquenta e UIIJ.
g-raus nordeste (5f 0 NE); mil trezentos e sessenta metros (f. 360 m.)
quarenta e cinco graus sudeste (45°SE) até encontrar o leito do
arroio do Martins. pe.lo qual, com uma extensão de dois mil e setecentos metros (2 700 m.) para montante, encontra-se o ponto de
partida. Esta autorização é 'Outorgada mediante às eondições do
art. 16, do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste deereto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se "do
produto da pasquisa para fins de estudo sobre o minério e cpsteio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 , do art. 2A e do art. 26, do Código de Minas, se ocorrerem oS motivos previstos' nos números .I e 11, do citado art. 24 e
no art. 25, do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sU:b-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40, do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados _no art . .71, do mesmo Código, na forma deste artigo.
AÍ't. 6.0 O título "da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto;. pagará de selo a. quantia de um conto setew
centos e cinquenta e cinco mil réis (I :755$0) e será transcrito no
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livro próprio da Divisão de Fomento da Produção ·.Mineral do Mi..
nistérw da Agricultura.
Art. 7.0. Revogam-se as dispC1sicões em contráriO.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernandf> Costa.

DECRETO N. 7. 2-11 -

DE

28

DE MAIO DE

! 941

Autáriza o ·Cidadão brasilei1·o Juventino Alves Martins a pesq.uisdi·
mica e associados no lugar "Rancho do Meio", município de Ca-.

pelinha, Estado de Minas Ge.rais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 1.4, letra a, cta Constituição, e nos termos do decl'eto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro 'de 19l.i0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado· o cidadão brasileiro Juventino Alves
Martins a pesquisar mica e associados em terrenos devolutas do
Estado de Minas Gerais, situados no lugar denominado "Rancho do
Meio", ,distrito e município de Capelinha, numa área de cinquenta
(50) hectares delimitada pOr um quadrado do setecentos e sete metros ·e cinquenta centímetl·os (707~50 m.) de lado, tendo um de
seus vértices a trezentos e cinquenta e cinco (355) metros da confluência do córrego que passa perto dos ranchos com o córrego "Rancho do Meio", rumo oitenta e um graus sudoeste (81° S W), e Oi:;
lados a partir desse vértice com ,as seguintes orientações magnéticas: dezenove graus nordeste (1.9° N E) e setenta e um graus sudeste (71o SE) . Esta autorização é outorgada· mediante as condições
do" arL 16, do Çódigo de Minas e seus números I, !I, III, IY, VIl, [X
e -outras do citado- Código nã.o expressamente mencionados neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionãrio da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério. e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1. 0 , do art. 24. e do art. 26, do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado art. 24 13
no art. 25, do. mesmo Código.
Art. 4.a_ As prOpriedades vizinhas estão sujeitas às- servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40, do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizãção será fiscalizado pelo
Departamento NaciOnal da Produção Mineral e··. gozará dos favores
discrimi~ados no art. 71, dO mesmo Código, na forma deste artigo.-
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Art. 6.o Ü'título da autorização de pesquisa, que será uma via au..,.
têntic'a ·deste decreto, pagará de selo a quant m de quinhentos . mil
réis (500$000) e _::;erá transcn·ito no livro ·próprio. da Divisão .de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Inde~endência ·
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.242-

DE

28

DE MAIO DE

1941

AutoriZa o cidadão brasileiro Antonio Chacara a pesquisar ouro e
associados no m1,tnicipio de Capelinha do Estado de Minds Gerais
O Presidente da República, usando da atribUição ·que ltib JQnfe.re
o art. 74, letra a, da Constituição e nos te1~mos do decreto-lei n. 1.985.
cte 29 .de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidarl.ão .brasileiro Antonio Chacara a
pesquisar ouro e associados numa área de Vinte hectares (20 Ha.)
situada no lugar denominado "Córrego da Prata", município da Capelinha, Estado t~e Minas Gerais, área es.sa deli:qlitada por um retângulo r/
tendo um vértice situado ·a seiscentos e trinta metros (630 m,.); rumo
setenta e cinco graus ~udoéste (75° SW) da coqfluência. do ribeirãu
da Mata com o eórrego Macauba .e cujos lados .adjacentes teem os se7'
g,uintes qomprimentos e orientações magnéticas.: cinqi.Ienta e um
graus trinta minutos sude.ste (51° · 30' S.E); quatrocentos metros
(;100 .m. ), trinta e oito ·graus trinta minutos sudoe>te. (38° 30.' SW).
E.sta -autorização é outorgada mediante a.s condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, 11, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expre-ssamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O conceBsionário da autorização poderá utilizar-.se do
produto ca pesquisa para ·fins de estUdo sobre o minério e custeio do.s
trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for~
ma do § 1. 0 do art. 24 e do arl. 26 do Código de 1\1ina.s, se ocorrerem
o.s motivos prevjstos aos números I e II r.o citado. art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art.. 11.0 As próPr'i'edades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para o.s ·nns C.a pesquisa, "na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
·
0
,
Art. 5. O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento ::\'acionai .da Produção Mineral· do Ministério da Agricultura e gozará dos favores discriminados no art. '71 do mesmo Código, na forma ~este artigo.
Art'. 6. 0 O título da aUtorizaCão de pesquisa,. que será uma via
á.utênti,ca deste deCreto, pagará de se1Q a quantia de dUZf:!ntos mil
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-téis (200$000) e ser·á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do_ Minis~ério da Agricultura.
'Art. 7.0 Revogam-Be as disposições em Contrário.
Rio de ,Janeiro, 28 ·de m·aio de 1941, .120° dà Independência e
5~ 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.243 -

DE

28

DE MAIO DE 1~41

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Rielli a pesquisar dgua ·mineral

no

municipio de Serra Negra do Estado de São Paulo

O Presidente da Repllblica, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro LUiz Etielli a pesquisar água mineral numa área de sessenta e quatro -ares e noventa
e l:'lete centiares (64,97 a.) situada na cidade de Serra Nei;ra, município do mesmo noine do Estado de São- Paulo, área essa delimitada por
um contorno poligonal fechado que tem um vértice colocado .p.o canto
Nor_te· .(N.) do ci·uzamento das ruas Coronel Pedro Penteado e Monsenhor l\fanzini e cujos lado_s teem os seguintes comrp·rimentos e or·ientacões magnéticas: cinqucnta metros e'trinta centimetros (50,30m),
sessenta -e -quatro graus trinta minutos nordeste (64° 30' NE); dezessete metros e oitenta .centímetros (17,80 m), sessenta e cinco
gi'aus trintá minutos_ no:&deste (65° 30' NE); dezesseis metros e
trinta centímetros (16,30 fi) vint8 e doi-s graus ·trinta uunutos nordeste (22o 30' NE); quiilze metros e trinta centímetros (15,30 m.;,
sessepta e quatro graus vinte minutos noroeste \64° 20' NW};
trint-a e seis metros e oitenta e cinco centímetros (36,8'5 m\, quarenta
e seis 1graus trinta minutoS. noroeste (1(6° 30' N'.::V); quarenta metros
e setenta. e cinco centímetros ( 40,75 m}, cinquenta e seis graus e
trinta minutos noroeste-,(f)6°. 30' NW); cinquenta -e cinco .metros e
setenta e cinco centímetros (55,75 m), cinquenta e seis graus_ SJidoeste (56° SW} e oHenta ·e quatro me(ros e oitenta centímetros
(84,80 ·m). trinta ,e sete graus quarenta e c'inco minutos sudos__te_
(37-o 45' SE), respectivamente. Esta autorização é our,)rgada me<jiant.e ns Condições do art. 16 do C<)digo de Minas e seus números
I. li, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mertcionadas neste decreto.
Art., 2:o O concessionáriO da autorização poderá utilizar-se do
prOduto da pesquisa para fills de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
,
Art. 3.o Esta autorização será, declarada caduca on nula, na
forma 'do § !. 0 do art.. 24 e 'do art. .26 do Código de Mmas, se ooorrerem os -motivos previStos nos· números I
H do citado art. ·24: e
no art. 25 do mesmo Código.

e
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· Art 4.0 ·As propriedades vizinhas estão sujeitas- às servlct'ões de
'solo e sub-soló para os fins da pesquisa, na· forma dos artigás 39 e
!O do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depâ:CtamentO Nacional da Produção Mineral e gozafá dos favores
'discriminados no art. 7i do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 , O título da autorização de pesquisa, que .será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
'(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro: 28 de maio de 1941, 120. 0
53 ° da República.

da

Independência e

GE'ru~Io .VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.244 -

DE

28

DE MAIO DE

.1941

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos René Conteville a pesquisar calcáreo no rnunic-ípio de CantlL{Jalo do, li:stado do lHo de Janeiro
O Presidente da República, usando dà atribuiçãO que lhe confere
O· art. 7 4, letra a, da· Constituição, e rios termos do decreto-im n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 19<0 (Cód1go de Minas), decreta:·

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bra-sileiro Carlos René Contevílle a pesquisar calcáreo numa área de cinquenta hectares (50 Ha')
situada no àistrito de Vila Rio Negro, inunicípio de Cantagalo do Esiado de Rio de Janeiro, área essa· delimitada por um.· retângulo com
um vértice ~ituado a 'mil trezentos e vinte ( 1.320) metros rumo vinte
c nove graus e trinla minutos n'oroeste (29°30'N\V) da esf.ação de Vila
Rio Negro da Estrada de Ferro Leopoldina· e cujos lados adja0entes
teem os seg·uintes comprimentos e orientações: mil (i.OOO) met.ros,
quarenta e cinco graus noroeste (4.5°NW) e qu'inhPntos (500) metros,
quarenta e c-inco graus sudoeste ( 45°S\V), respectivamente. Esta autorização é ·outorgada mediante as condições do art. 16 do CódigO ·de
Mirias e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
A;.rt. 2.0 O concessionário da autorização poder·á utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custêio
dos trabaihos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do·§ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrer·~m
Os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25
do meSmo Código.
·
Aft. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servid_ões de
solo _e sub-solo para os fins da, pesquisa, na forma dos artigos 39 é 40
lló citado Código.
,
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Art. _5.o O ccncessionál'io da 'autorização ser~ fiscalizado pelo
Nacional da Produção Mineral e goztirá dos favores dis..crlminados no art. 71 do mesmo Código, ·na form~ deste artigo.
·
Art .. 6. 0 O título da autorização de pesquisa,· que será uma via
autêntica deste decreto; ·pagará de selo a qüantia de quinhentoS mil
réi~ (500$0) e será transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento
da Produçjio Mineral do Ministérto da AgTic-àltur&.
'
·
Art. 7.0 R~vogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120° da Independência e
53° da República,.
·

~Departamento

GETULIO VARGAS

Fernando Costa
DECRETO N. 7.245-

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão bras-ileiro Ernesto Sigel F'il/(~·- ·a pesquisar sulfato de sódio e associados no. municipio de ltaiópolis, Estado de
Santa Catarina

O PrésidentP. da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letr·a a, da Constituição'e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1. 0 ·Fica autorizado o cidadão .bras-ileirO Ernesto, Sigel
Filho a pesquisar sulfato d"e sódio e associados numa área _de cento
e vinte (120) hectares, situada à ·margem do rio -~Antinha, distrito
de Iracema, município de Haiópolis do Estado de Sant<~ Catarina:
e delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhentos
(5(10) metros, na direção cinco graus sudoeste (5°SW). do ponto
em que a "Linha Costa Carvalho" atravessa o rio Itajaí do Norte e
cuj'os lados adjacentes a esse vértice teem os segu.intes. comprimentos
/21 orienttwões magnéticas: oitocentos (800) me~ros, setenta e n"ove
graus nordeste (7'9°NE); mil e quinhentos (1500) met:·o.s e onze
iraus sudeste (11°SE).- Esta autorização é outorgada mt~diante ao$
condições do att; 1ô do Códig-o de Minas e seus números .I, 11, III.
IV, VH, IX e outras do citado Código não expressamente m~ncio
nadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalho§.
Art. 3. 0 Esta autorizar:-ã~1 será declarada caduca oú. nula, na
forma do § 1.0 do art. 2- 1t e do art. 26 d.o Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24:
_e. no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de sOlo e sub-solo para os fins da re.sq·,üsa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.

Art. _5.0 O_ concessionário da ?-Utorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo CÓdigb, na forma deste artigo~
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Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna "Via
autêritica deste decreto, pagará de selo a quantia de um .ctmto .e
duzentos mil réis (1 :200$0) e s-eÍ·á -trans6rito no· livro próprio da
Divisão'· de Fomento da Produção Mineral do Ministério da . AgriCultura. ~
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contTário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da ll1dependência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DF.CRETO N. 7.2116 -

DE

28

DE

MAIÓ DI~ 19H

Antoriza o cidadão brasilei-ro Mar·io d' Almeida a pesq'l.âsar carvão 'mineral no município de São J erônirno do Estado . do Rio Grande

do Sut.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, Irtra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.0 .Fica autorizado o cidadão brasileiro Mario d'Almeida a
pesquisar carvão mineral numa 'área de setecentos e dez hectares e
cinquenta e seis ares (710, 56 Ha.) situada em terrenos de Florentino
Gonzalez e su'a mulher Dona Julíeta Gonzalez, município de SãÓ
Jerônimo do Estado do Rio Grande do Sul, área essa delimitada por um contorno poligon;;tl fechado que tem um vértice
colocado a dois mil metros (2 000 m.), setenta graus nordeste
(70o N E) da ·cont"Iuência da Sanga da Divisa com o Arroio do Martins
e os lados tr·em os seguintes comprimentos e orientações: mil cento
e setenta metros (1 170m.), quatro graus e_ .trinta minutos sudeste.
(4.0 30' SE); duzentos e cinquenta metros (250 m.), sessenta· e qua-~
trà graus e trinta minutos sudoeste (64° 30' S W); novecentos e trinta
metros (930 m.); trezentos e dez metros ,(310 rp.), sess~nta e um
graus sudeste (61° SE); mil quatrocentos e quarenta metros (1 440
in.), vinte e oito graus sudeste (280 SE); duzentos e oitenta metros
(280m.), dezoito graus sudeste (18° SE); dois mil metros (2 000 m.),
setenta. e quatro graus sudoeste (74o S W); mil e quatrocentos metros
( 1 .100 m.), quarenta e quatro graus noroeste (44° N W) ; dois ·mil
e oitenta metros (2 080 rh.), dezoito graus e trint'a minutas· nordeste
(18° 30' N:E); mil duzentos e vinte metros (1.220 m.), treze graus
nordeste (13° N E) e mil duzentos e quarenta metros (1 240 m.), se~
tenta e sete graus e trinta minutos nordeste (77° 30' N E) respectiva~
mente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do Otrtigo 16 do Código de Minas e seus númei'Os I, II, IH, IV, VII, IX e outras
do citado Código. não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da :,tutorização poderá utilizar,-se do
pro·ctuto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
·dos trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta aUtorização será declarada caduca ou nüla, na forma ·do § 1..0 do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
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ós motivos previsto~ nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
·
do mesmo Código.
Art. 11.0 As propriedade~ vizinhas estão suj~itás às servidões· de
solo e sub-solo para os fins ·da pesquisa, na forma dos artigOs 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização Será fiscalizado pelo De..:.
parlamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71. do mesmo Código, ha forma d~ste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que Será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a- quantia de três- c·ontos qúinhentos e cinquenta e cinco mil réis (3 :555$0) e será tr!lnscrito no.
ljvro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeir-o, 28 de .maio de 1941, 120° da I'ndependência e 530
da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa,

DECRETO N. 7.247 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o Cidad/io brasileiro Manoel Correia Torres a p·esquiSar mica
no municipio de Itaborai, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Correia
Torres a pesquisar mica numa área de dez hectares (10 Ha.), situada na localidade de Cabuçú, Primeiro distrito do município de ltaborai, do Estado do Rio de Janeiro, limitada por um retângulo tendo
um dos vértices a distância de· quatro mil e oitocentos metros
( 4. 800 m.), rqmo nove graus e vinte mtnutos Nordeste (9.0 20' NEY,
do entroncamento da Estrada de Alcântara para ,Itaboraí com a_ do
Serrado, e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos e trinta e três metros
(333m.). rumo Norte (N). e trezentos metros (300m.), rumo Oeste
(W) . Esta autor~t:ação é outorgada m"'.diante as condições do artigo 16 do Código d~ Minas e seus números I, n,_ UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada cadÚca ou nula, na forma
do § 1.0 do artigo 24 e dó artigo 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo _24
e no artigo 25 do mesmo Código.
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so~:

:Art. 4.o As propriedades vizillhas estãn sUjeita~ à.s. SCJ.'Vidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dOs artigos 39
40 do citado Código .
. Ar:t. · 5.o O concessionàrio da autofização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no ar.tigo 71 do' mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título bda auto;ização de pesquisa, que será úma viã
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cem mil réis
(.100$0) e será transcrito nb livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.· 7.0. Revogam-se as disposie:ões em contrário.

e

e

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
da República.

~3.o

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 248 -

DK

28

DB MAIO DB

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo BarboSa a pesquisar mica no
·
município de Capelinha do Estado de Mtnas Gerats
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

te:t G art. 74, letra a. -da Constituição e nos termos do decreto-lei
n.

1.~85,

de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidad?.o brasileiro J... eopoldo B:\rbos'l
a pesquisar miCa numa ârea de dez hectares ( 1 O H a.), situada nó

lugar denominado ~·cabeceiras dv Ribeirão dos Pires"~ mupicípio
de Capelinha do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
üm retângulo que Lem um· vértice colocadO a duzenLos e doze metros
(21.2 IH.), rumo ~etenta graus sudeste (70° S E) do ângulo sudeste
(.S. E.) da casa de Francisca Ferreira e cujos lados adjacentes a
ês~e vértic~ teem os seguintes comprimentos e orientações ;nagnáHcas: quatrocentos metros (4.00 m.), setenta graus sudeste (7Qo SE);
(?50 m.), vinte graus nordeste (20° N E), respectivame:çüe. Esta
autorização é outorgada mediante as condiç"ões do art. 16 do
Código de Minas e seus números ·J, li, lU, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se '.lO
pl'uduto da pesqmsa para fins de estudo" sobre o minério· e custei()
dos trabalhos:
Art. 3.0 Esta autorização sará declarada caduca ou· nula. na
i"m·ma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os motivos previstos nos riúmeros 1·e li-do citado art. 24 e no
are . 25 do mesmo Cód1go.
AI:'t. 4.0 As propi;iedades ·vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e Sub-solo pm;a os fins -da pesquisa, na forma dos arts." 3~ .e
40. do citado Código.
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Art. 5;o O concessionário cta autorizaçãb será fiscalizado: pfJo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favoréà
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo~
Art._ 6.0 O título da autorização de pesquisa, que $erá uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo _a quantia de cem mil réis
{100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão d'e FoÍnentO
da PrOdução Mineral do Ministério da Agri_cul~pra.
Art. 7.0 Revogam-Be as dispJsições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 19fto1, 120.0 da. Independência
e 53.o da República.
GEYI'ULIO

v ARGAS.

Fernando Costa._

DECRETO N. 7.249

-DE

28

DE MAIO DE

1941

Outorga a Abel Feltri.n concessãp para legaliza-r .o aproveitamento da

energia h-idráulica da queda denominada Dois Irmãos no rio Urubici, Municipio de S. Joaquim, Estado de Santa CataTino..

Não fÔi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pa,ga--:
menta.

DECRETO N. 7.250 -

DE

28

DB MAIO DE

1941

Prorroga por dois (2) ãnos o prazo constante do n. I/I do a1't._ 2.0
do decreto n. 4.170, de 31 de maio de 1939,
O Presidente da República, .usando das atribuições que lhe confere a letra a do art. 75 da Constituição, e tendo e rnvista o que re7
querido pela Companhia Elét.rica S. A., çlecreta: .
Art. 1.° Fica prorrogado por dois (2) anos o prazo a que se re":'
fer·& o n. III do art. 2.<? do decreto n. 4..170, de 31 de m~iá .de 1939.:
Art.' 2.0 Revogam-se as d!_sposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120. 0
53.0 da República.

da

Independência e

GETULIO V A~G~S.

Fernando Costa;
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DECRÉTO N. 7.251

-DE

28

DE MAIO DE

1941

Prorroga o prazo a que se _refere o n. I do art. 2-.0 do decreto n. 1.754,
'
de 29 de junho de J937, que outorgou às Indústrias Klabin do
Paraná S. A. conCessão para ap1·oveitamento de uma queda dágua,
no Estado do Pilraná

O Présidente da República, usando da atribuioão que lhe con~
fere a letra a) do art. 74 da Constituioão, e tendo em vista o que requereram .as Indústrias Klabin do Paraná S. A., decreta:
.
Art. ·1-.0 Fwa. prorrogado por mais um. (1) ano o prazo a que' se
refere o n. I. do arL 2. 0 do decreto ~. 1. 754, de 29 de junho de 1937.
Paràgrafo timco A prorr(lgaoãr v. que se refere este artigo será
contada a partir da terminação do IH'a2o previsto pelo decrEJto número 5. 7117, de 30 de maio de 1fll10.
Art. 2.o Revogarn-s.e a,:, disposi~.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120. 0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.
DECRE'ro N. 7.252 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro A.lvaro Leoncio Campos a pesquisar mica
e associados no municipio de Governador Valadares do Estado
de Minas Gàais
..

o Presidente" da .República, usando da atribuição que. lhe confere
o art. 74, letra a, dU Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorlzado o cidadão bra-sileiro Alvaro Leoncio CampCÍs a pesquisar mica e associados numa área de cinq.uent.a hectares
(50 H a.)~ no lugar· denominado ''Fazenda da Fortaleza", município. de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um retângulo que tem um vértice a duzentos e q.ua.renta metros
{24D m.) na direç.ão magnética de seis graus trinta minutos nordeste
(6030'NE) do canto nordeste da sede da "Fazenda da Viuva Campos"
e· cUjos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1.000 m.), oitenta e três
graus trinta minutos sudeste (83°30'SE) e quinhentos metros (500 m),
seis graus trinta minutos sudoeste (6°30'SW). Esta :1utorização é
outorgada mediante as condições do a:rt. 16 do Código de Minas e
seus· númer·os I, 11, III, IV, VII, IX .e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessiopári.o da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3~o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na .forma
do §_ 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina:s, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I ·e TI do citado art.. 24 e no art. 25
, do mesmo Código.
· -·
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões .de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo.
Depa·rtarnento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrtminados no art. 7 i do mesmo Código, na forma deste artigo. '
AÍ't. 6.0 O título da autorização de pesquie.a, que será a~a vi~
a-qtêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (500$0) e se~á transcrito no livro ·próprio da Divisão de FomentO"
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-be as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS

Fernando Costa

DECRETO N. 7. 253 -

DE

28

DE

MAIO

DE

i 941

Autoriza o cidadão brasileiro Fdbio Pessoa de Carvalho a pesquisar
ferro e inartganês no municipio de Santa Bárbara do Estado .de
Minas Gerais

Não foi publicado .ainda no Diário Oficial por falta de paga-_

menta.

DECRETO N. 7.254 -

DE

28

DE

MAIO

DE

1941'

·Autm·iza o cidadão brasileiro Alberto Woods Soares a pesquisar caolirn P- associados no município de Itabirito do Estarlo lle 1Vlinas
Gerais
O Prcs'idente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a. da Constituição e nos termos do decreto-lei númer'J 1.985, àe 29 de janeiro de 194-0 (Código de Minas), deereLa:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto . Woods
Soares· a pesquisar caolim e a&.!>'Ociados numa área de vinte hecta1·es
(20 Ha.). ·situada na "Fazenda do Campo", mumcíp1o de Itabirito dJ
Estado de Minas Gerais, área essa delimHada por um contorno poligonal fechado que tem um vértiee colocado a sessenta e nove metr1s
(69 m.), rumo setenta e três graus nordeste (73° NE) da confluêncüt do "Ribeirão Sahoeiro", com o "Ribeirão Carhca", e os -lados
teem os seguinLes compnmentos c orientações: quatrocentos e dez
metros (410 m .. ),- vinte e oito grau~ sudoeste (28o SW}; seiscen~.os
e setenta metros (67Qm .. ) quarenta e nove graus e trinta ruinutos
sudoeste {'49° 30' S\V); duzentos e .cinquenta metros (250 m.),
sessenta e sei's graus e trinta minutos sudoeste ,660 30' SW); setecentos e ·quarenta metros (740m.), quarenta e oito graus e quinze
miutos sudoeste (48° 15' SW); cem metros (100 m.), quarenta e.
um graus e quarenta e cinco minutos .nordeste (410 1!5' NW); setecento e sessenta metros (760m.) quarenta e oito graus ~ quinze mi-.
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nu tos nordeste ( 48° 15' NE); duzentos e einquenta metros ·(250m.),
sessenta e seis graus e trinta minutos nordeste -(660 30' NE); seis~
cento6' e trinta metros (630m. ), quarenta- e nJve graus e--rrlmã-ini"nutos nordeste (49°30' NE); duzentos e noventa metros (290m.);
vinte oito graus nordeste (28° NE) e cente e trinta '·.e oito metros
(138m.), ·setenta e três graus nordeste (73 NE), respectivamente:·
Esta autoriiaçãJ é oulorg&da medianLe as condições elo ari. l ü do
Códig-o ele Minas e seu.s· núrDeros L li, III, IV, VII. IX e outras -do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art.. 2.o O concessionário da autorizaç·ão pcderá- utilizar-se do
produto da pesquisa paÍ'a finS de estudo sobre o minério e cm:Leio dry.:,
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorizaeã'J será declarada caduca ou nula, na forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
·os motivos previstos nos número,_,· I e II do citado art. 24 e n~J artigo 25 do mesmo_Código.
Art. 4.0 ·As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39· e 4.0
do ciLada Código.
Art. ·5. 0 O concessionário da autorizaç-ão será fiscalizado pelo Departamento ~aciona! da Pro-dução 1hneral e gozará dos favm·es discr-iminados no art. 71 do mesmo Código na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo. da autorização (]e pesqu.isa, que &'erá llma vin
autêntica deste de-dreto, pagará de selo a quantia de duzentos mil
réis (200$0) c será transcrito no livro próprjo da Divisão de Fomenllõ:}
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicões em conLrário.

e

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120° da Independência
da República.

~.so

GETULIO VARGAS

Fernando Costa

DECHETO N. 7.255

-DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asilezro Luiz Pereira Sylla a pesquisar água _mineral no municíp'io de Po1·to Alegre do Estado do Hio Grande
do Sul

O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e~ nos termos do decreto-lei número 1.985, 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1. ° Fica autorlzado o cidadão brasileiro Luiz Pereira· Sylla
a pesquisar água mineral numa • área de . um hectare e trinta e seis
ares (1,36 Ha.), situada no lugar denominado "Serra da Queimada.",
quinto (5.0 ) distrito do município de Porto Alegre do Estado do
Rio Grande do Sul, · área essa dei i.rn.itq.da por um contorno poligonal
fechado que tem. um vértice colocadO no canto noroeste (NW) d.a
intersecção do- "Beco da Queimada" com a "E·strada de Vila Nova"
•Cal. de ·Leis - Vol; IV
2Q
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e cujos lados teem os ,seguintes comprimentos .e orientações: setenta e cinco metros (75m.), quarenta e seis graus trinta minutó-s sudeste ( 46030'SE); trinta metros (30m.), sessenta e nove graus quinze minutos sudeste (69°f5"SE); quarenta e cinco·metros e cinquenta.
çentímetros ( 45,50 m.), trinta e seis graus trinta minutos sudoeste
(36°30'SW); quatorze metros (14m.), dezessete graus sudeste
t(17°SE); quarenta e cinco :r;netros (45 m.} setenta ·e dois graus suD.oeste (72°SW); vinte e um metros e cinquenta centímetros (21.50 m.),
quatorze graus quinze minutos sudoeste (14°15'SW); vinte e nove
metros e cinquenta c~ntímetros (29,50 m.), oitenta e três grnu~ norOeste {83DNW); trinta metros e cinqnenta centímetros (30,50 m.)
sessenta graus quarenta e cinco minutos sudoeste (60°45'SW); qua~
renta e sete metros (47m.), se ia geaus trinta minutos sudeste
(6°30'SE); trinta e sete me!.l'os (_37m.), setenta e três graus trinLa
minütos sudoeste {73°i:W'S\V); vinte e um metros e cinque.nta
cenLímeteos {.21,50 m.), vinte, e trOO graus trinta minu~os r.oroeste (23°30'N\\7 ) ; cinquenta metros e cinquenta centímetros
(50,50 m.) '· ano graus noroeste (8°NW); vinte e um metro-:, e einquerita centímetros (21,50 m.), dois graus trinta minutos nordeste
(2o30'NJ~~); dez metros e cinquenta centímetros (10,50m), vinte sete
.grauS nordeste (:n°NE); setenta e quatro metros e cinquenta centímetros (7 4,50 m.), cinquenta graus trinla minutos nordeste (50030'NE}
.e setenta e dois metros (?2m-), vinte e um graus quinze minutos nor.deste (21 °15'KE), respectivamente. Esta autorização é outorgada
mediante ns condicões do art. 16 do Código de Minas e seus números
1, li, III, IV, VII, IX e outraS do citado Código não expressamente men.cionadas ri este decreto.
Art. 2.0 6 concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos ouvido o Departamento Nacwnal de Saude Pública.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem ns
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25- do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades, vizinhas estão sujeitas às servidões df)
solo e sub-solo para os fins da -pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
·
Art. 5.0 . O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depá.rtamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na _forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
c3.Utênt.ica deste decreto, pagará. de selo a quantia de cem mil réis
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
.Produção Nlineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 19/.d, 120° da Independ·."mcia e 53°
da Repúbhca.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO No 7.256 -

DE

28

DE MAIO DE

307
1941

Concede à uMineral do Brasil Limitada" autorização para . funcionar,
como empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e· nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
.Art. 1. 0 E' concedida à "Mineral. do Brasil Limitada", socieàade
por quotas de responsabilidade limitada, com· sede na cidade de Belo
·Horizonte, autorização para funcionar como empresa de mineração de
al.)ordo com o que dispõe o artigo 6. 0 , § 1.0, do decreto-lei n. 1.985, de
29 de jan~iro de 1940: (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. z.o Revogam-se as disposicões em co.ntrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO No 7.257-

DE

28

DE MAIO DE

1941

Concede à "hiácio Miranda & Compan.hia Limitada" autorização para
funcionar como empreSa de mineração

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO No 7.258

-DE

28

DE MAIO DE

1941

· Outorga concessão a Afonso Sanches Ctirneiro para distribuir energia
termo-elétrica no Dist1·it"o de Nova Aliança, Município de Rio
Preto, Estado de São .Paulo e o autoriza a construir uma uSina
termo-elétrica rio mesmo Distrito.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7.259

~ DE

,zs DE

MAIO DE

1941

Outor{la ao Governo do .Estado de J.liinas Gerais, concessão para o
aproveitamento de energia hid1·áulica até 8,890 kws. na Cachoeira
de Pai Joaquim, no riO Araguari, de águas públicas de uso comun,.

no distr·ito, município e comarca de Sacramento, no. Estado de
Minas Gerais..
Não foi publicadO ainda no Diário Oficial por falta de paga-

mento.

DECRETO N. 7. 260

~ DE

28

l\·TAIO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a claSsificação e fiscalização da
exportação do feijão, visando a sua padronização.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confereo art. 74 da Constitui!;ão e tendo em Vista o que dispõe o art. 6.o· do
decreto-lei n. 33!1, de 15 da março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.° Firam aprovadas as especificacões e tabelas para a class.iflcação c fiscalizaç.ão da exp.or(aç.ão do feijão, visando a sua padro'9ir.ação, assinadas pelo ministro de Estado dos Negócios qa Agricurt:ura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em conlrário.
d~

Rio de Janeiro, 28 de nutio de 194-1, 12D.O da Independência c 53.0
.República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do feijão, baixadas com o decreto n. 7.260;> de 28 de maio de
1.941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de 15 de
março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,.
de 29 de maio de 1940. ·

Al't. 1. 0 A clas~ificação do feijão, observadas as características das
respectivas espécies e variedades, será feita de acordo com as especificações que ora se estabelece na forma dos artigos 5.0 , 6.0 e 7.0 do·
Regulamento aprpvado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 19!10.
Art. 2.0 O feijão será ordenado por classes, segundo as respectivasvariedades.
Art. 3.° Cada uma das classes será dividida em cinco tipos com as
seguintes especificações:
Tipo 1· --grãos perfeitos, maduros, secos, sãos 'e polidos, de·· ta-·
manha e· cor pi"ópria, unifo;rmes, i-sentos· de impurezas.
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~Ó9

Tolerânria - máximo de 0,5 o/o de grãos carunchados ou danifi~
cactos por insetos e de 1 % de defeituosos.
Tipo 2 - grãos. perfeitos,·· maduros, secos, sãos e limpos de color·~ção própl_'ia, uniformes.
'
.
Tolerância - máximo de 0,5 o/o de grãos Carunchados ou .danificados por insetos, 2 % de defeituosos e 0,5 o/o de impurezas.
Tipo 3 - grãos maduros, secos, sãos e limpos, de coloração própria, sem uniformidade de tamanho.
Tolerância - máximo de 1 %--de grãos carunchados ou danificados por insetos, 2 o/o de defeituosos e 0,5 de impurezas.
1'ipo 4 -:- grãos maduros, secos e sãos, d'e· coloração própria,'· ~em
uniformidade de tamanho.
Tolerância - máximo de 2 o/o de grãos carunchados ou danificados por insetos, 3 o/o de defeituosos e 1 o/o de impurezas.
Tipo 5 - grãos maduros, seco.:::, sãos e sem unfformidade de tamanho.
Tolerância - máximo de 3 o/o de grãos carunchados ou danificados por insetos, 5 % de defeituosos e 1,5 o/o de impurezas.
Art. 4.0 São considerados defeitudsos os grãos chochos, ardidos,
brotados, partidos e impurezas.; torrões, pedras, fragmentos de talos ou
de. vagens, sementes e outros corpos estranhos ~o produto.
Art. 5. 0 Na elassificação' dos "feijões de cores" não sefá exigida
a uniformidade de cor.
Art. 6.o Todo feijão de safras anteriores- ou misturado com o
produto de uma nova saf_ra será, obrigatoriamente, classifi-cado, dentro
elos tipos. estabelecidos, como fei,ião velho.
Art. 7.o O feijão em que for verificada a presença de "carunchos"
vivos só podérá ser exp.ortado depois de expurgado.
Art. 8. 0 O feijão que, por excesso de impurezas e de grãos defeituosos, não se enquadrar nos tipos especificados, poderá s.er relieneficiado ou classific-ado abaixo do padrão.
'
Parágrafo único. Será classificado como refugo, só podendo ser
exportado para fins indnstriais, ou eomo .for;:agem, o feij[tQ comprornetido pelo seu estado de cons.ervação.
Art. g_o A embalagem do feijão será feita, para exportação, em
sacos de ani:agpm ou de algodão, novos e resistentes.
Art. 10. Os depósitos para armazenamento de feijão devem oferecer seguranç-a à sua p·erfeita eonservação, serido convenientemente
ventilados, cobertos, a~soalhados ou com pavimentação irnpermeavel.
Art. 11. Os certificados de elassificaçfio, respeitadas as disposições do art. 36 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, àe
~!J de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 120 dias contados da
data da re'spectiva emis:-ão.
Art. 12. As despesas relativas à classificação e ü físcalizaçüo d'a
exportação de feijão, e, bem assim, aquelas previstas no Regulamento
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 ·de maio ele 19_40, p.ara trabc~.lhos
realizados a requerimento ou por solicitação do parto ou partes mteressadas, sérão cobradas. d'e aaordo com a seguinte tabela, por quilo:
I -

Classificação (<irt. 80 do Regubmento citado) inclusive
emissão de certificado . • •...... -................. .

. $001
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lJ ~ Reclassificação (art. 3.9)

inclusive emissão de cEirti·ficado . . .............................. · · · · · · · · .. ·
Ili - Arbitragem (art. 84). · ........................... .
IV -·Inspeções para 'OS fins indicado$ nas alíneas c e d do
art. 79 ................... ;· .......... ·.......... ..
\, -Taxa de fiscalização da. exportacão' (art. 5.0 d'o decretolei n. 334,. de 15 de março ·de 193.8, e artigos 81 .e 82 do
Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de
maio de· 1940), inclusive emissão de certificado .....
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de
nomia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.

$001
$003.
$001

$001
Eco-

Rio d'e Janeiro, 28 de maiu de 1941. -Fernando Costa.

DECRETO N. 7.261 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização d~ exportação da Batatinha~ visando a sua padronização
O Presidente dc1 República. usando da atribuição que lhe confere
u art. 74 d~ Constituiçào, e tendo em vista o que dispõe o art.. 6.0
do decreto-1t>i n. 334, de 15 dó março de 1938, e o art. 94 do- regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de· maio de 1940~
decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas ws especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação da Batatinha, visando a
sua padronizaÇão, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios
da Agricultura.
"
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETULlO

VAHGAS.

Fernando ·Costa.
Especificações e tabelas Para. a classificação e fiscalização da exportação da Batatinha, háixadas com o deCreto 11 •. 7.261, de 28 ·de m~io
de 194i, ·em virtude das disposições do decretb-lei n. 334~ de 1.5 ·de
março de 1938 e do Regulaxnento ·aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.
Art. 1 . o A classificação da batatinha obedecerá às especificações gue ora se .estabelecem, de conformidade com os arts. 5°,
6o e 70 do Regulamento ap'rovado pelo decreto nc 5. 739, de 29 d•
maio de ·1940.
Art. 2. 0 A batatinha será classificada e.m {jtlíltro tipos com
as especificações qúe se seguem:
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Tipo ,f . - Constituído por tubérculos sãos, maduros, uniforme!
no feitio ~ na cor, com tegumentos intactos e de aderência perfeiia,
com o _peso mínimo de 160 gramas.
·
.
Tipo 2 - Constituido pnr tubérculoS sãos, maduros, uniformes
no feit.io e na cor, com tegumentos intactos e de aderência perfeita, com o peso mínimo de 80 grama·:s.
T·ipo 3 Constituido por tubéTeulos sãos, maduros, unifor"rnes no feitio e na cOr, com tegumentos intactos e de ade!'>ên~Jia
perfeita, com o peso mínimo de 40 gramas.
1'ipo 4 - Constituido por tubérculos· sãos ;e ·maduros, com Legumentos 1 intact.os e de aderência perfeita, co~ o peso até 2·0
gramas.
Art. 3. 0 A batatinha eujos tubérculos não- se enquádrarem em
nenhum dos tipos especificados no artigo anterior será classificada
como "abaixo do padrão".

Art. 4.,0 A embalagem da batatinha deverá ser feita em sacos
novos, de aniagem, comportando· 60 quilos de tubérculOs, ou .em
caixas de madeiras de pinho, com as seguintes especificações:
a) c:J:i:x,a medind<: internamente 0.70 x: 0,17 x 0,39 com táboas
de 0,01 de espessura na tampa, fundo c lados e de 0,02 nas cabeceiras, pesando vasias, 6 quilos e comportando 29 qnilos de tubér...
cuias;
b) caixa com diyisão central, medindo internamente'·. 0,96 x
0,52 x 0,20, com táboas de 0,01 de espessllra nas cabeceiras, lados
e divisão interna e com 0,02 na tampa e no fundo, pesando, va-si'as,. 10 quilos e comportando 60 quilos de tubérculos.
Art. 5.0 Os depósitos destinadcs ao armazenamento e elassificaç}io da batatint!a, deverão ser hem ,venWados, com boa CO""
:IDertura, sécos e amplos, aseoalllados 0:.1 com pavimentação imper ...
, msavel. do modo a assegurarem as meihores condições possiveis à
perfeita conservação do produto.
Art. 6.0 Os certificados de cla.ssificaç,ão, respeitadas as disposiç.ões do art. 36 .do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,.
€!e 29 de maio de 19ft O, serão válidos pelo prazo de noventa dias~
contados da data de sua emissã~: ·
Art. 7 P As desnesas relativas ·à cl~ssificação e à fiscalização
da exportaç.ão da batatinha e, bem assim, aquelus pr·evistaB no Regulamento aprovado pelo decreto n. 5.?3Çl, de zg de. maio de 1940,
para trabalhos realizado-s
a requer1merito ou por :;olicitação da
parte ou partes interessadas, serão cobradas de acordo cum as se-·
guintes ta'bel.:'ls, por quilo:
I Cla-ssificação (art. 80) inclusive emissão de certifieado, $002.
li Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certifi ...
a.aclo, $001.
I!I Arbitragem (parágrafo unico do art. 84), $005.
IV - Inspeç.ão para os fms· indicados nas alíneas c e d do
art. 79, $0Q1.
V - Taxa de fiscalizaÇão de exportacão (art. 5° do decretolei n. 334, de 15 de março de 1938. e arts. 70, 81 e 82 do Regula-
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mento aprovado p~lo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de !940) inclusive emi-ssão de certificado, $001.
Art. 8.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Sefvico de 'Economia Rural . com aprc':·ação do Ministro da, Agricultura.
Rio de Janeiro, 28

d~

maio de 1941.
Fernando Costa.

DECRETO :.\. 7. 26.~ -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Ap1·ova as especificações e tabelas para a' classificação e fiscalização
da exportação do arroz, visando a sua padronização

O Presidente d;l República, usando da atribuição que
fere o art.. 111 da Consi.ituiçílo e· tendo em vista o que dispõe
do decreto-lei n. 334, de '15 de março do 1938, e ·a a.rt. 94.
lamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, dé 29 de màio
decreta:

lhe con~
o art. 6°
do regude 1940,

Art. 1.° Ficam aprovaDas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do arroz, visando a sna
padronização, assinadas pelo Miüistro de Estado des Negócios da
Agricultura.
Art. 2. 0 Reyogam-se as disposiÇ<ões em contrário.
Rio· de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120° da InQe.pendência e
53° da República.
GETULIO VARGAS .

Fernando Costa.
EspecifiCações e tabelas para a classificaÇão e fiscalização da expórtação do arroz, baixadas com o decreto n. 7 .262, de 28 de maio de
1.941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 33lJ., de 15 de
março de 1983 e do Regulamento .aprovado pelo decreto n. ô.739,
d~ 29 de maio de 1940.

Art. 1. 0 A classificação .do arroz setá feita, em caDa gruJ)o e
classe, Por tipos; de acordo com as especificações que ora se estabelecem na forma dos arts. 5°, 6° e 7° do regulameNto aprovado
pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio do 1940. ·
Art. 2. 0 O arroz, .segundo a sua apreseiiltaç.ão, será classificado
dois grupos:
I - Arroz beneficiado ou descascado;
li - Arroz em casca.
Art. 3. 0 O arroz beneficiado ou descascado será ordenado, segundo o processo de benefkiamento, em duas classes:
1o, arroz polido;
2°, arroz sem- polime.nt.o.

.e:rn
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Art .. 4.0 O arroz descascado e polido, observadas as características das respectivas variedades, será classificado em nove tipos
"COm as seguintes especificações:
Tipo 1 .:.___ arroz de grãos perfei.tos, maduros, secos e· -sãos, de
beneficiamento esmerado, com ausência de grãos amarelados, quirera
-e impurezas.
Tolerância - máximo de 0,5 o/o de grãos levemente rajadas,
2 o/o de gessados e de 5o/o de grãos quebrados, sem quirera.
Tipo ·2 - arroz de g-rãos perfeitos, maduros, secos e sãos, de
beneficiamento esmerado, com ausência de grãos amarelados e de
impurezas.
Tolerância - máximo de 1,5 o/o de grãos levemente r·ajadns,
de 2 o/o de gessados e d~ 10% de quebrados sem quirera.
Tipo 3 - arroz de grãos perfeitos, maduros, secos e sãos, de
beneficiamento esmerado e com ausência de impurezas.
Tolerância - máximo de 0,03 o/o de grãos amarelados, 2% de
.gessadoS, 2,5 o/o de levemente rajadas e 15 o/o de quebrados, sem
-quirera.
Tido 'i - · arroz de· grãos perfeitos, maduros; secos e sãos, de
bom benet"i-ciamentà e com ausência de impurezas.
'rolerància - máximo de 0,06 o/o de. grãos amarelados, 2% de
.gessados, 5 o/o de levemente rajadas c;; de 20 o/o de quebrados, sem
·qui r era.
Tipo 5 - arroz de grãos perfeitos, maduros, secos e sãos, de
bom beneficiamento e com ausência de impurezas.
Tolerância
máximo de O, 1 o/o de grãos amarelados, 3 o/c de
.gessados. 7,5 o/o de levemente rajadas e de 30 o/c de quebrados, sem
·Quirera.
Tipo 6 - árroz de grãos perfeitos, maduros, secos e sãos, com
.ausência de impurezas.
Tolerância - máximo de 1 o/o de grãos amarelados, 4% de. gessados, lO o/c de levemente ·rajadas e 40 o/c de quebrados,, s·em quirera ..
Tipo 7 - arroz de grãos maduros, secos e sãos, com pequenos
Ucfeitos e ausência de impurezaS.
Tolerância - máximo de 3 o/o de grãos amarelados, 5 % de gessados, 25 o/c de levemente rajadas e 50 o/c à e quebrados, sem quirera.
Tipo 8 - ·arroz de grãos maduros, secos e sãos, corn pequenos
-defeitos e ausência de impurezas.
Tolerância - máximo de 5 o/c de grãos amarelados, 5 % de gessados, 50 o/c de levemeüLe rajadas e 60 o/o de quebrados, sem quirera.
Tipo 9 - arroz de grãos maduros, secos e sãós, com alguns elefeitos e até o máximo de 60 o/c de grãos quebrados.
Parágrafo único. No arroz agulha a tolerância de grãos queI~rados, sem quirera, poderá ser elevada de· 5 o/c nos tipos 1 a 3 'e
de 1O % nos demais tipos em relação às outras variedades.
Art. 5.0 O arroz "esmaltado", assim como -o "oleado" será classificado de acordo com as especiücaCões estabelecidas no artigo anterior, devendo constar, obrigatoriamente, dos certificados a que se
r:efere o art. 49 do regulamento aprovado pelo de-creto n. 5. 739, de
20 de maio .de 1940, as mencionadas designações.
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Art. 6. 0 O arroz descascado e sem polimento, tambem chamadO>
arroz pardo, observadas as características das rCspeclivas variedades,
será classificado em três tipos com as seguintes especificações:
Tipo 1 - arroz de grãos perfeitos, ma.rJuros, secos e sãQs, isentede impurezas e de grãos amarelos.
Tolerância - máximo de 5o/o de grãos vermelhos.
Tipo 2 .2...._ arr9~ de grãos maduros, secos e sãos, com -ligeiros:
defeitos.
Tolerância - máximo de 5 o/o de grãos amarelos e de 20 o/o devermeJhos.
Tipo 3 - a1-roz de grãos maduros, secos e sãos, com pequenos
clefeitos.
Tolerância - máximo de 10% de gTãos amarelos e de 160 o/o
de vermelhos.
Art.' 7. 0 O arroz em casca, del).tro das respectivas variedades,
será classificado em três tipos, com as seguintes especificações:
Tipo 1 - arroz perfeito, maduro, são, limpo e isento de grãos
amarelos.
•rolerância - máximo de 5 o/o de grãos vermelhos e de 14 %
de umidade.
Tipo 2, - arroz, com pequenos defeitos, maduro, são e isento·
de impurezas.
Tolerância - máximo de 5 o/o de gTãos amarelos, 20 % de Vermelhos e de 14% de umidade.
Tipo 3' - arroz maduro e isento de impurezas.
'l'olerància - máximo de 10% de grãos amarelos, 50% de vermHlh(•o.: e de H % de umidade.
-_~rL. 8.0 Poderão ser inc1uidos,.. na dassifica~ão, como arr-oz
"jilJJOnM", "blue-rose" e "agulha" -as variedades de grãos mais ou
rnenos arredondados, de aspecto cheio e alcmgado e de grãos alongnào5 e finos, respectivamente.
Art. 9.0 Os fragmentos de grãos do arroz beneficiado e isentos
de lmpürezas, serão classificados de acordo com ::ts seguintes especifiCüt;ões:
Cangição - fragmentog de meio a trôs quart.os de grão.
Cangica - fragmentos de uri1 quartt~ a meio de grão.
Úuireru - fragmentos inferiores ri: um quarto de grão. ·
Art. 10. O arroz beneficiado e o em casca, que não se enqundrar em qualquer dos tipos especificados nos arts. 4°, 5°, 6° e 7o·ser.á classifiçado abaixo do padrão.
Parágrt~fo único. Quando o arroz e, bem assim, o cangicão, a
cangwa e a quirera de arro.z, devido ao _estado de conservação, nãG
satisfazer as exigências ora estabelecidas, poderá ser classificaOO
J>üra fins industriais- ou pnra forragem, sendo obrigatórig._, om qualquer dos caso::-, t\ expres:-;a mai'Caç..ão - refugo na respectiva
embalagem.
,
Art. 11. A exportaç.ãv de arroz, em . tipos ·especiais, só podE' rã
ser feita para atenàer encomendas do.s mercados importadores, mediante autorizucão.
Parágrafo único. No-s certificados de classificação e de fiscallzação da exportação do arroZ a que se refere este artigo cons.tarãe-.
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obrigatoriamente. as oaracterfsticas do tipo sob denominação especial
e as porcentagons de grãos amc"l..relos, vermelhos, rajadas e gesstidÜs
que não poderão, em qualquer caso, exceder às fiXadas.
Art. 12. Fica proibido o beneficiamento de arroz em casca com
teo1 LI c umidade capaz de compromeler a sua conservaç•ão.
Art. 13. A· embalagem do arroz, destinado à cxport.acão será
feita em ·sacos novos e resiste. nLes; de aniagem ou de algoDão.
Art. 14. O armazenamento dO arroz não será. permitido quando
feito em eondiç-õcs d.esfavoravcis à sua conservação, ficando proibida
u utilizaç.ão de armazens úmidos, immficientemente ve~ltilados e desprovidos de piso assoalhado ou impermeabilizado.
Art. 15. Os certificados de classificaç_ão, respeita{las as disposii;õe$ do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 1940, serão válidos pelo ].)r-azo de cento· e vinte dias
contados da data de sua emissão.
Art. 16. As despesas relativas à rlassificação e à fiscalização da
exportação e, bem assim, aquelas pr0vistas no rrguJamen.to aprovado
pelo decreto n. 5. 739, de 29 d"e maio de 1940. paea trabalhos realizados a requerim~nt.o ou por soli.cita~ão da parte ou partes interoosadas, serão cobrados, de acordo com a seguinte tabela, por quilo:
I -

I!

Classificacão- (art. 80) inclusive tirada de amostras
e emissão de certific·ados:
Arroz . . ...................................... , .

$0{)4·

Cangicão, cangica e quirerv. ................. _..... . .

$002

Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de cer.tificado:
Arroz . . , .................... : ...... ~ . . . . . . . . . . .

Cangicão, cangic::;. c quirera........................
lll

Arbitragem

(p~tr·6.gn:ifo

$002
$001

únir.u _do art. 84):

Arroz ....................... ·. · .. · · · · · · · · · · · · · ·
Cangicão, cangü:a e qüirera ............... ·......... .

$010
$005

IV -- Inspc(:,ões para os fins indicados nas alíneas c e d
do art. 79:
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cangicão, cangiC:a e quirera, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V -

$002

$001

Taxa de fiscalização da exportaçüo (art. 5° do decretolei n. 3311, de 15 de março de 1938 e arts. 70,
81 e 82 do r-egulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de ·1940) inclusive emissão
do certificado:
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$00!

. Cangicão, cangica e quirera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$001

Art. 17. Os casos omissos serão resolvicto·s .pelo Serviç.o de Economia Rural, com aprovação do Mini-~tro da Agricultura.
Rio de Jan"eiro, 28 de maio "de 1941. -

Fernando Costa.
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DECREJ'O N. 7.263 -

DE 2~ DE JY!A!O DE

1941

Aprova as especificações e tabelo.~ para a classi{icação e .fiscalizaçã~
da expor.tação

de amêndoas

de

babaçü,

nização.

visando

sua · padro-

·

O Presidente da Re,pública, usando da at.ribuicão .que lhe confer'e
o art. 7 4 da Constituição e tendo em vista o que di~põe o art. 6.o
do decreto-lei n. 331,, de 15 de março de 1938, e o art.. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,

decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações f~ tabelas para a
classificação e fiscalização da exportacão de amêndoas de baba.çú, visando a ·sua padronizaç:ão, assinadas pelo Ministério de Estado
dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposü;:ões em contrário.
Rio de _Janeiro, 29 de- maio de

1941~

120. 0 da Independência e

53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fer,nando Costa.
EsPecificações e tabelas· para a classificação e fiscalização da exportação de amêndoas de habaçú, baixadas com o decreto n. 7.263,
de 29 de maio de 1941, em' virtude das disposições do decreto-lei
n. 334, de 15 de' março de :1938 e do regulamento aProvado pelo
decreto n. 5.739, d" 29. de maio de 1940.
'

·Art. 1.0 A classificação dtis a.mêndoas de babaçú obedecerá às
espeoificações que ora se estabelécem, de conformidade com os artigos 5. 0 , 6.0 ·e. 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 19'40.
Art. 3.0 As amêndoas de babaçú serão classificadas em três
tipos, com as seguintes especifiCações:
Tipo 1 - Superior - conStituído de amêndoas de babaçú,- de
aparência própria e sãs.
Tolerância - máxima de 1% de impureza e até 25% de amêndoas feridas, quebradas ou partid'as.
Tipo 2 - Bom ·- amêndoas de aparência própria 0 boa c.onservação.
Tolerância - máxima de 2% de impurezas e .até 50% cte feridas, quebradas oU partidas.
Tipo 3 - Regular - amêndoas de aparência própria.
crolerância - máxima de 5% de impurezas e até 75% de feridas, quebradas ou partidas.
Art. 3.0 ·As amêndoas de babaçú que não se enquadrem e.m
qualquer dos tipos esLabelecidos, serão classificadas abaixo do padrão como refugo.
Art. 4.0 Os depósitos destinados ao armazenamento· das amêl,l_doas de babaçú, devem ser ventilados, com boa cobertura, amplos
e secos, assoalhados ou com pavimentação impermeavel, de modo a
assegurar a· boa conservação das amêndoas.
1
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Art. 5.0 Os certi-ficados de classificação, respeitadas as disposições do arL 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 19.10, serão válidos pelo prazo de noventa dias
contados da data de sua emissão.
Art. 6. 0 As despesa~ relativas à classifica~ão e à fisca1izaçãó
da -exportação das a,mêndoas de }?abaçú e, bem assim, aquelas previstas no regulÜmento aprovado pelo deereio n. 5.739, de 29 de
maio de 1940, para trabalhos realizados a requerimento ou pai· solicitação da parte ou partes interessudas,-:scrão cobradas, de acordo
com as seguintes tabelas, por- quilo:
I - Classificação (art. 80), inclusive emissão de certi·tificado .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $020
II - Reclassificação (art. 39), inclusiv-e emissãO de certificado
..................................
$010
IH - Arbitragem (parágrafo único elo art. 8!1)............ $060
IV - Inspeção -para os fins indicados nas alíheas c e rl
do artigo 79 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $010
V - Taxa de fiscalização da exportação (art.. 5.0 do decreto-lei n. 334. de 15 de março ele 1938 e artigos 70. 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio ele 19!10) jnclusive
emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $010
Art. 7.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço deEconomia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 29 de maio d"e 1941. -

DECRETO

N.

7 .2G4

-

Fernando Costa.,:

OE 29 DE MAIO DE 194-1

Aprova as espedficações e tabelas para a. classi[icaçãà e fiscoiizaçõo
da exportação do Piretro, visando a sua padronização
O Presidente da República, usando ·cta· atribuição que lhe confere
o art. 71~ da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6. 0 do
decreto.,.lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de r:naio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especifiCações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportacão do piretro, visando a sua
padronização, assinada-s pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1941,_ 120.0 da Independência e 53:0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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Especificações e tabelas para a classificação e fiscalizaçãO da expor-

tação do Piretro, baixadas com o d~creto n. 7.264, _de 29 --de maio
de 1.941., em· virtude das disposições do decreto~Iei n. 334, de 15
de março de 1.938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
. de 29 de maio de 1940.
·

Art. 1. 0 O piretro - flores e botões florais do Pirethrn-m Cine1'ariaefolium será classifiCado de acordo com us especificações que

ora se estabelece, na forma dos artigos 5.0, 6.0 e 7.0 do regLllamento
aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de !940.
Art. 2.o O piretro será 'ClassifiCado, segundo a porcentagem de
piretrina que contem, em quatro tipos, com as seguintes especifições:
Tipo 1.- pireti·o com a soma de piretrinas 1 e 2 acima de 1,00 %,
são, isento de impurezas, de mofo ou qualquer outro agente prejudicial à sua conservação e qualidades organoléticas.
Tolerância -- ináxima de 13 % de umidade.
Tipo 2 - piretro com a soma das piretrir.as 1 e 2 compreendida
entre 0,95 o 1,00 o/o, são, isento de imf)ure·zas, de mofo e de qualquer
outro agente de detel'ioração.
Tolerância -.máxima de 13 o/o de umidade e mínima quantidade
de pedúneulos :florais.·
Tipo 3 - piretro são, ·isento de impurezas ·o ele mofo, com :t smna
da.s piretrinas 1 e 2 variavel de 0,80 a 0;95 %.
Tolerância - máxima de 13 o/o de 'umidade e pequena quantidade
de pedúnculos.
Tipo 4 - piretro são, isento de mofo, com o teor em pH·ctrinas
variavcl' entre 0,65 e 0,80 o/o.
Toleráncia - máxima de 13 % de umidade e pQquena quantidade de pedúnculos.·
Ar.L s.o A determinaç,ão da umidade será feita,' em estufa, durante sei::: boras, a 105° C e a dosagem das piretrinas pelo p;·ocesso
analítico de H. A. Seil.
·
Art. 4.o Todo piretro que; pela porcentagem de piretrmas, não
se enquadre nos tipos especificados, será considerado refugo.
Art. 5.0 A embalagem do piretro será feita em fardos, fortemente prensadOs, devendo o produto ser acondicionado com revestimento
de papel grosso, envolvido por aniagem fina ou tecido de algodi.1o.
Art. 6.? Os depósitos para o armazenamento do piretro df:'vem
ser ventilados, cobertos, assoalhados ou de pavimentação impermeavcl.
Art. 7.o Os certiHcados de classificação, respeitado o estabelecido
no art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de
maio de 1940, s~rão válidos pelo pr"azo de 120 dias, cvntados da data
de sua emissão.
Art. 8.0 As despesas relativas à. classificação e à fiscali-z'lção d&.
exportação do piretro e, bem assim, aquelas previstas no regulameP..to
aprovado pelo deQreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos
realizados a requerimento ou por solici.tação da parte ou partes interessÇtdas, serão cobradas, de acordo com as seguintes tabelas, por
quilo:
'
I - Cla.ssificaç~o (art. 80} inclusive emissão de certifieado . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

$005
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li ~ Reclassificação (art. 39) inclusive emiSsão de certi, ficado • . .... ' ..... .'............... · ....... ..
.$003
III - Arbitragem (parágrafo único do art. 84) .......... .
$010
IV - Inspeção ·para os fins indicados nas alíneas c e d do_
art. 79: •...................................
$003
V - Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de marc;:.o de 1938, e artigos 70, 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 2~J de .maio de 1940) inclusive
~004 ~
emissão de certificado . . ..................... .
0
Art. 9. Os casos omissas .ser5.o resolvido13 pelo Serviço de EcÓnomia Rural, Com aprovação do Ministro da Agricultura.
~

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1941. -

DECRETO N. 7. 265 -

DE

Ji'e1'naniJo Costa.

29 DE MAIO

DE

194'1

Aprova as especificaçõ'es e tabr::las para a classificação e fiscalização
da exportação do alp-íste, visando a sua padronização

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 71~: da Constituição, B tendo em vista o que dispõe o artigo 6° do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do
regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 2-9 de maio de .19:í0,
decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas pai'a 0a
classificação e fiscalização da exportação do alpiste visando a sua
padronização, assinadas p~lo Ministro de Estado d'os Negócios da
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em êontrário.
Rio de Janeiro, 29 . de maio de 1941,

120° da

Independência e

·53° da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Cost:a.
:.Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do alpiste, baixadas com o decreto n. '7 .265, de 29 de maio
de · 1941, em vii;tude das disposições do decreto~lei n. 334, de 15
de março de i938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 O alpiste será classificado em quatro tipos,· com as seguintes discriminações;
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

1.
2.
3.
4.

32(}

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.o A classificação obedecerá às e~pecificações abaixo .estabelecidas para cada tipo, de conformidade com os- artigos .5°, 6° e 7°
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940.
Tipo 1 grãos perfeitos e completamente descascados, mádtlros, sãos, uniformes na cor e no tamanho e isentos de impurezas.
Tipo 2 - as mesmas características do tipo 1.
Tolerância - máxima de 3 % de grãos não descascados e. 3 o/o

de grãos fragmentados.
'Pípo 3' '---- grãos perfeitos e completamente descascados, maduros, sãos, -sBm uniformidadee:,na cor e no tamanho.
Tolerância - máxima de 5 % de grãos não descascados, 3 %
de grãos fragmentados, 4 % d:e joio e 1 % de impurezas.
Tipo 4 - grãos que não satisfaçam as exigências dos tipos precedentes.
Tolerância - máxima de f % de impurezas.
Art. 3.0 O alpiste será acondicionado em sacos novos, de aniagem
ou algodão, Com o peso de 60 -quilos.
Art. 4.0 Os depósitos destinados ao armazenamento do alpiste
devem ser bem ventilados, com boa· cobertura, assoalhados ou com
pavimtntação impermeavel.
Art. 5. 0 O certificado de cJa.gsificação do alpiste, respeitadas as
disposiçõe·s do artigo 36 do regulamento aprovado pelo decreto número 5. 739, de 29 de maio de 1940, será válido pelo prazo de 120
dias, contados da data de sua emissão.
Art. 6.0 As despesas relativas à classificação e à fiscalização da
exportação do alpiste, e, bem assim, aqquelas previstas no regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 2·9 de maio de 1940, para
trabalhds realizados a requerimento ou· por· solicitação da parte ou
partes ínferessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela~
por quilo:
I - Classificação (arf. 80 do regulamento citado), in-·
clusive emissão de certificado. . . . . . . . . . . . . . . . . .
$002
II - Reclassificação (art. 39), inclusive emissão de certificado
. ...............................
$001
I I I - Arbitragem (art. Si) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
IV - Inspeções para os fins indicados nas alíneas c e d,
do art. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
V - Taxa de fiscalização da exportação (art. -5o do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e artigos 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de- 29 de maio de 1940), inclusive ~missão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001

Art. 7.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviç.o de Econorr.ia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio. de Janeiro,' 29 de maio de 1941. -

Fernando :costa.
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DECRETO N. 7. 266 -

DE

29

DE

MAIO

DE

194!

Aprova as espe-cificações e ta[Jâas para ·a classificação e fisÚllizaçãa da exportação do amendoim, visando a sua padronizaçlio
O Presirtente da República, usando da atribuição que Ihé confere o art. 74. dtl Constituição e terido em vista o qne dispõe o artigo 6.0 do decretu-lei n. 334, de -15 de março de 1938, e o art. ü-í
do regulamento aprovado pelo decreOO n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a l!ila~
sificação e fiscalizacão da exportação d'O amendoim, visando a sua
padronização, assinada.s pelo ministro de E.stado dos Negócios da
Agricultura.
Art. 2." Revogam-.se as disposições em eontrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio· de 194!, 120.0 da Independência e.

53.o da ·República.-·

GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
EspecificaÇões e tabelas para a classificação e fiscalização da expOrtação do amendoim, baixadas com o d9creto n. _7.266, de 29 de maio
de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de 15:
de março de :1938 e do Regulamento· aprovado pelo decreto n. 5.739·, ·
de 29 de maio de 1940.
Art. 1. 0 A class'ificação do amendoim obedecerá às especificações que ora se estabelecem, d'e conformidade com os arts. 5.0, 6.0 e·
7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 <)e maio
de 1940.
Art. 2.0 O amendoim será ordenado em duas classes, com ~
seguintes donominaÇiães : . .
I - amendoim grau do.
II - amendoim iniuclo.
Art. 3.0 O amendoim graudo será classificado em três tipos,
assim especificados:
Tipo 1 - Amendoim em casca, de grã'Os maduros, sãos, pe:rfeitos, de. tamanho uniforme e isentos de impurezas.
Tipo 2 - Amend'oim em casca, de grã:os maduros, sãos, perfeitos, mas sem unifor.midade de tamanho.
Tolerância .- máxima de i O% de amendoim miudo e 1 %. de
grãos defeituosos.
Tipo 3 - Amendoim em casca, de grãos maduros, sãos, perfeitos, mas sem uniformidade- de tamanho.
Tolerância - máxima de 20% de amendoim miud'O e 10 % da
grãos defeituosos.
Co!. de Leis - Vo!. IV
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Art. 4.0 O amendoim miudo ou comum será classificado em três
tipos, assim especificados:
Tipo 1 - Amend:oim em casca, de gi'ão~ maduros, sãos, perfeitos, de tamanho e isent'O de impurezas.
Tipo 2 - Amendoim em ·ca.sca, de grãos maduros, sãos, perfeiies, mas· sem unifoi·midade de tamanho,
Tolerâncià - máxima de 10 o/o de amendoim graudo, 1 o/o dE"
grãos defeituosos .e 0,5% de impurezas.
TiPo 3 - Amendoim em casca,. de grãos maduros, sãos, pet'feitos, -sem unif'Drmidade de tamanho.
Tolerância -:----· máxima de 20 o/o de amendoim graudo, 10 -% _de
grãos defeitu.osos ~ ·1 o/o de impurezas.
Art. ,;)_o ·consideram-se defeituosos os gfãos chor.hos, ardidos,
brotados e ·partidos e impurezas - torrões, pedras, fragmentos de
cascas e sementes e outros corpos estranhos.
Art. 6.o A embalagem do amendoim será feita em saeos limpos
e em perfeitO estado, de aniagem de algodão, comportando 30 qUilos.
Art. 7.o Os depósitos de armazenamento do amendoim devem
ter ventilaç.ão suficiente e boa cobertura, serem assoalhados ou com
pâvimentação impermeavel e ofer.ecer outras garantias à perfeita
Conservação do produto.
Art. 8.0 Os certificados de classificação, respeitadas as disposições do art. 3-6 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739.
d~ ...29:.de maio de 194:0, serão válidos pelo prazo d~ noventa dias, oonta.dos.· .da· data de sua erríissão.
'
Art. 9.0- As despesas relativas à classificação e à fiscalizaçãO da
exportação do amendoim, e bem assim aquelas. previstas no regulamento aprov,ado pelo decret'O n. 5. 73~, de. 29 de maio de 1Q_40, para
trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação da parte ou
p_artes interessadas, serão cobradas, de acordo com as seguintes tabelas, por quilo:
I -

Classificação (art. 80) inclusive emissão de certificado . .
... .... ... .. . ..... ... .... ... .. . ...
II - Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - Arbitragem (parágrafo único do art. 84).: .... ·....
IV - Inspeção _para os fins indic-ados nas alíneas c e d .
do art. ·79.. . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. .
v - rraxa de fiscalização de. exportação (art. 5.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938 e artigos 70, 81 e 82 d'D regUlamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940) inclusive
emissão de c~rtificado . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Art. 1-ü. Os casos omiss'Cis serão resolvidos pelo Serviço de
nomia Rural, com aprovação do 'Ministro da Agricultura. ·
· · Rio de Janeiro, 29. de maio ·de_:i9-41.

-=-

FerMndo Costa~·

$001
$001
$003
$001

$001
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DE

29.
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DE MAIO DE

19.41.

Aprova as especi{icaçOes e tabelas para a classificação e fiscaliza~
ção da ex_portação da cebola visando a sua padron-ização
O Presidente da República, u~ando a atribÚição que lhe confere o art. 7 4 da Constituição e tendo em vista o que dir;põe o_ art. 6.0
do deereto·Iei n. 334, de 15 de março de 1~3~, e o art. 9.4 do regulamento aprovado. pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:

Art. 1.0 - Ficam aprovadas as e-specificações e tabelas para a
cla.s-sifica{{ão e fiscalização da· exportação da cebola, visando a -sua
r,adronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da
A.gricultura.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1941, 120.o da Independência e
53.>J da República.
·GETULIO VARGAS

Fernando .Costa

Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação da cebola, baixadas com o decreto n. 7.267, de 29 de maio
de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de 15
de março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de março de 1940.

Art. 1.o A classificação da eebola obedecerá às espeCificaÇões
que ora se estabelece de conformidade -com_ os arts._ 5.0, 6.0 e 7..0 dO
régulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
-1940.

Art. 2.0 A cebola será classificada em três tipos, com as r-eguintes especificaçõe•s:
Tipo 1 -·Constituído de bulbo.s maduros, sãos, de forma e cor
uniformes.
Tolerância - mínimo de 5r'5 milímetros de diâmetro ..
1'ipo 2 -'Bulbos maduros, sãos, de cor e forma uniformes.
Tolerância - diâmetro variavel entre 25 e 55 milímetros.
Tipo 3 - Bulbos maduros e '6'ãos.
Tolerância - diâmetro variavel até 25 milímetros.
Árt. 3.0 A cebola poderá ser acondicionada para exportação em
bulbos soltos, reunidos em molhos ou résteas de· 25, 30 e 50 unidades
(à'ra· os tipos 1, 2 e 3, respectivamente. "
Art. 4.0 O acondicionamento e a· embalagem da cebola serão feitos em doh,' tipos de caixa de madeira de pinho, com as seguintes
espeCificações:
. I - Caima grande- medindÚ, internamellie~. 0,90mx0, 23~X0,54m
e armàda .com tábuas.de 24 milímetros de espessura naS .cabeceiras, 12
JJiilíhíetros nos lact'O.s e· u- na tampa e no fundo·.
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II - Cai:J:q pequena - medindo,_ internamente, 0,70mx0,37mx
xú,i7m, e armada com tábuas de 20 milímetros de espessura nas_ cabeceiras e 1-0 milimêtros na tampa, no fundo e nos lados.
Art. 5. o O peso daS caixas, arm3.das ~-vazias, será, com a tolerância de ··500 gramas, de 13 e 7 quilos, respectivamente, para a•s grandes
e pequenas.
Art'. 6.o O peso Jíquid3 da cebola nas· caixàs, com a loi.erànl'ia
de 10%, será· o seguinte:
Caixas
Tipo i
Bulbos soltCJs .......................... .
~ Bulbm:; em molhos.
. ................. .
Bulbos em rés te as. . . . ................ .
Tipo 2
Bulboo soltos. . . . ..................... .
Bulbos em molhos.
. ......•...........
Bulbos em réstéas. . . . ............•......
Tipo 3
Bulbos soltos ......................... .
Bulbos em molhos ....................... .
Bulbos ein résteas. . · . . ................ .

Grande

,Pequen~

67
-57

28

4i

21

1

25

2G

2~

19

62

26

52

22
i9

42

Art. 7.0 - A embalagem em sacos, só será perm1Uda quando veri ...
fwado, em inspeção, não comprometer a conservação da cebola.
Parágrafo único. Só poderão· ser utilizados saco·.,· c~e ~niagem~
novos e perfeitos.
Art. 8.0 Os depósitos destinad'JS ao 1 armazenamento da eebola:
jevem ser bem ventilados, com bo&. cobertura, amplos e secos, assoalbados ou com pavimentação impermeavel, de ~-.rrodo a assegurar a
ooa conservação dü_JS bulbos, que deverão .s-er colocados em· pequenas
pilhas ou montes de pouca altura.
Art. 9.0 Os certificados de classificaçã'J. respeitadas as disposições d'J art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de noventa _dias· contados da data de ..:;ua ·emissão.
Art. 10. As despesas relativas à classificacão e à fiscalizaÇão
da exportação da cebola, e, bem assim, aquelas previstaS no regulamento aprovado pel'J decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 19110, para
trabalhos realizados a requert'O:lento ou por solicitação da parte ou
parte..; interessadas, serão cobradas, de acordo com as seguintes tabelas, por quilo:
.Classificaçã'J (art. 80) inclusive emissão de certificado.
li - Reclassificação (art. 39) inclusive_ emissão de cerficado ................................ _.... .
III - ArJ:>itragem_ (parágrafo único do art. 84) . . ..•...•
IV - lru;peção para os fins -indicados nas alíneas c e ll do
art. 79 ...................................... .
I -

$002
$DOi

$005
$002
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-Taxa de fiscalização de exportação (art. 5.o do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938 e arts. 70,
81 e 82 do regulamento aprovado pelo decr1_yt.o nú-"
mero 5. 739, dE; 29 de maio .de 1940) inclusive
emissão. de certificado. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
Art. 11 . Os casos omissos serão resolvidos pe.:o Serviço de EcolWmia' Rural, com aprovacão df) Ministro da Agricultura.
mo de Janeiro, 27 de maio de 1941.

Fernando Costa

DECRETO N. 7. 268 -

DE

29

DE MAIO DE

1941

Á.j'J'rova as espeC'l(icaçõ~s e tabelas para classificação e fiscalizaçi.e
da exportação da ce1Jada, visando sua padronização
·O Presidente da RepúiJlica, usando da atribuição que lhe confere

o art. 7 4, da <Oonstituiç.ãu e tendo em vista o que dispõe o artigo
6.0 do dcc.reto-lei n. 334, de 15 de marco de 1938 e o art. 94, do

regulamento aprovadà pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
decreta:
Art. 1.0 Ficam ·aprovadas !lS especificações ·a tabelas para a. classificação e fiscalização da exportação da cevada, visando a sua padronização, assiriadas pelo Ministro der- Estado dos Negócios da Agri-

cultura.

Art. 2.0

Revogam-~ e

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 19/d, 120.0 da Independência e 53.0
d'a República.
GETULIO VARGAS.

Pernando Costa.

Especificações -e tabelas para a classificação e fiscalização da .exportação da cevada, baixadas com o decreto n. 7.'268. de 29 de maio
de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de 15
de março de 1.938, e do Regula:t;nento aprovado pelo decreto n. 5.739
de 29 de maio de 1940.
Art.: 1.0 A elassific.ação da cevada ·será feita em classe <e tipos
de acordo com as especificações que ora: se estabelecem na forma
dos arts. 5..0 , 6.0 e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de maio da 1940.

Art. ~ A cevada, segundo a sua
em duas classes:
I - ·Cevada ·ce;rvaje.ira.
II - Cevada para forragem.

apres~ntação,

!.'erá ordenada
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Art.. 3.0 A cevada cervejeira, será classificada em· -quatro tipos
com· as seguintes especificações:
Tipo 1 Constituído de gfãos p·erfeitamente maduros, sã~,
inodoros, de cor crem-e-palha; peSo específico mínimo 68, poder germinaLivo superior a 90o/o e umidade máxima 14%:
Tol_erâ.ncia: 3 % de grãos defeituosos e de impm·ozas.
,
TipO 2 -. Constituidó- de grão:S perfeitamente m'lrlnro·b', inodoros, de cor variando de creme-palha a amarelà-ouro; peso ·específico mínimo 68, poder germinativo s-qperiOi' a 90% e umidade máxima 14 %.
Talertlncia: 3 o/o de grãos defeituosos e de impurezas.
Tipo 4 Constituído de grãos perfeitamente maduros, sãos,
inodoro-s, cor creme-palha, peso específico mínimo -62, poder germinativo sup~rior a 85 %, ümirl.ade máxima 14 o/o.
Tolerância: -i o/o de grãos defeituosos e de i'mpurezas.
Tipo 4 Constitui-do de grãos perfeHamente maduros, sãos,
inodoros, de cor variandr de creme-p~lha a amarelo-ouro; peso e_succífico mínimo 62, poder germinativo superior a 8:5%, umidade
máxirna 14 0/o.
Tolerância: 4 o/o de grãos defeituosos e de impurez~s.

Art. 4.o A cevada cervejeira que não se _enquadrar em qualquer
dosi. tipos especificados no artigo anterior Será clasbificada como cevada para forragem.
Art. 5.o A cevada para forragem será classificada em dois tipos
coin as· seguinteS especificações:· ·
Tipo i - Constituído de grãos maduros, s'ãos, com' o peso espeÓífico mínimo de 63.
Tolerância: Má:Xirno 5% de grãos de aveia preta e .de outros
cereais, 2% de grãos defeituosos e. 0,5% de impurez~s.
Tipo 2 - Constituid0 de grãos de qualid1,tde inferior, corh peso
específico abaixo de 63.
Tole1'ância.;,.: Máximo 5 % de grãos de avéia prela 1:! de outros
cereais, 5 % de grãos defeituosos e 1 o/o de impurezas.
Art. 6.° Consideram-Be defeituOsos os' grãos chochos, grelados,
ardidos e quebrados, e entende-se por impurezas: glumas, pau'5, pedras, terras e outro•.:.' corpos ou su~stàncias estranhas ao prod 1Ito.
Art. 7.o A embalagem da cevada ~Será feita em sa-cos novos e resistentes de aniagem ou de algodão, ~om o peso de 50 quilos líquidos.
Art. s.o Os certifioado.s de classificação, respeitadas as disposições do art. 3-6 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 194D, serão válidos pelo prazo de 120 dias contados
da data de sua emissão.
Art. !J. 0 As despesu,s relativas à classificação da cevada, bem
assim aquelas previstas no regulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos realizados à requerimento ou por soliGitaç.ão da parte ou partes interessadas, serão eobradas de acordo com a s_eguinte lahela, por quilo rle cevada:
I · - ClassifiCação (art.. 80) inclusive Lirada de amostra
c emi&são de certificado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
II - Reclassificação (art. :J9) inclusive emi·ssão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001?:
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·UI -

Arbitragem

(parág1·afo único, art. 84) ......... ,.,

Inspeções para t'ins indicados- ua-s alíneas c e d · do

IV -

l\005

art. 79, . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ....
$001
Taxa de fiscaUzação da exportação (art. 5o do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938 e artigos
70, 81 e 82 do rr.gulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940) inclusive emissão
·de certificado . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .
$001
Art. i O. Os casos omissos serão resolvidos pelO Serviço de Eco. nomia Rural com aprovação do Mmistro. da Agricultura..
" ..

V -

Rio de Janeiro, 29 de maio

cte

DECRETO N. 7. 269 -

1941. DE

29

Fernando Costa.

DE MAIQ DE

1941

Conce.de à Sociedr;u:le Mútua de Seguros Gerais "A Universal" autorização para {uricionar e aprova os seus estatutos
O Presidente ctà. República, atendendo ao que requereu a Sociedade Mútua de Seguros Gerais "A Universal", com sede nesta Cidade
de Rio de Janeirtl, r6solve conceder-lhe autorização pan· funcionar
em operações~ de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que
se refere o art. -40 do decreto-lei n. 2. 063, ·de 7 de marco de 1940,

e, bem assim, aprovar os respectivos estatutos, adotados· pelas assembléias gerais dos subscritores do seu fundo- inicial, realizadas a 10
de dezembro de 1940 e 7 de ·maio. de 1941, mediante as seguintes
·condições:
I - 6 fundo inicial da sociedade é de 1.595:000$0 (mil quinhen-

tos

noventa e cinco contos de réis), integralmente realiza·do.
11 - A sociedade fará no Tesour·o Nacional, na forma da lei, 6 de--

A

pósito de 200:000$0 (duzentos contos de réis), para garantia inicial

de suas operações.
·
111 - A sociedade ficará integra·lmente sujeita às leis e regularm•ntos vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da autorização de que trata• o presente decreto.
Rio de Jlaneiro, .29 de maio de 1941,.120.0 da Independência e 53.0
da República.
GE'flJLIO VARGAS.

Waldemm• Falcão.
DECRETO N. 7.270-

DE

29

DE MAIO DE

1941

Dispõe sobre o re,gisto de nascimento de rneno1· abandonado
e dá outras providências,
O Presidente da República, usando da atribuü;ão que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, decreta:
(
Art. 1.0 O registo de nascimento de· menor abandonado, sob jurís...
dição do Juiz de Menores, poderá fazer-se por iniciativa deste titular
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à vista dos elementoS de que dispuser e com observância, no .que for
aplicavel, do que dispõe sobre o r~gisto do menor exposto o decreto
n. 4.857, de 9 de novembro de 1939.
Art. 2.0 Fica revogado o art. 87 do .ctecreto n. 4.857, de 9 de
n•vembro de 1939.

Art. ·a.o Este decreto entra em vigor na data de sua :Publicação,
revogadas

a~

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1941, 120.0 da Independência e

53,0 da República.

GETULIO VARGAS

Francisco Campos

DECRETO N. 7.271 -

DE

29

DE MAIO DE

.1941

AUtoriza o cidafi:ão br-asileiro Benjamin Marques de Azevedo a comprar
Pedras preciosas

O Presidente da República, usando ~cta atribuição que lhe con. fere o art. 74, letra- a, da Constituição, e tendo em vista o decreto. lei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica auto-z:izado o cidadão brasileiro Benja'min
Marques _de Azevedo, residente em Tibagí, Estado do .Paraná, a c.omprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título rbsta autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Rio de Janeiró, 29 dC' ma.Jo de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7 .2.72Ap1•ova p7'ojelQ e

DE

o1•çamento, para a

2

DE JUNHO DE

1941

construção de um

'l'eversão no Krn 488 .'044, do ramal de
dina Railway Company, LimUed.

~Cara'tinga

triângulo de

de The Leopol-.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

0

art. 7 4_, letra a da ConstJ tuição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovad'os, em substituicão aos referidos no decreto n. 5.08-Q, de 30 de dezembro cte 1939, o projeto e respectivo orçamento que com este baixam, rubricados _pelo Diretor de Divisão de
Orçamento do Departamento ·de Administração do Ministério da Via-
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Qão e Obras Pública~; para a 0onstrução de um triângulo de reversão
no Km 488.044, do ramal de Caratinga. de The Leopoldina Ràilwo.y
Company, Limited.
.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo
do orçamento ora aprovado, na importância total de 83:156$640 (oitenta e três contos cento e cinquenta e seis mil seisceritos e quarenta
réis), e reconhecidas pela forma determinada no artigo s.o, das Ins:....
truções aprovada~ pela Portaria n. 839, de 7 de dezembro de 1933,
s~rão levadas à conta do produto da arrecadação da t.axa adicidnal de
10%, sobre as tarifas em vigor nn referida Estrada, no quatriênio de
1940-1943.
Art. 3.0 Para a 'conclusão da obra a que se refere o art. 1.0 fica
marcado o· prazo de seis meses, a contar da data em que a Companhia
for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 2 de Junho dr- 1941 120.0 ela fnrlep€ndência e 53.0

.da Rf'pl'lb1ica.

GETULIO VARGAS.

João de Mendow;a I..inw..
DECRETO N. 7. 273 _Ap1·ova pt•ojeto e orçamento,

))E

2

DE JUNHO DE

1941

para o ?'e{ot·ço do abastecimento dágua

às locomotivas, na estação de Cw·angola de The Le01)0ldina Rail-

wmy Company, Limited

o

·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
73, letra a, da Constituição, decreta:

art.

Art. 1.0 Ficam aprovados o p.rojeto e re~pectivo orçamento que
i'Om' este baixam, rubricados pelo Diretor de Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Vio.cão e Obras Públicas, para a construção de poço, casa de bomba, instalação de bomba
.e canalizações para· abastecimento à caixa dágua existente na estação de
.Carangola, linha de Muriaé, d•e Thc Leopoldina Railway Company, Li. mited'.
Art. 2. 0 As despesad que forem realmente efetuadas, at{ o má·ximo d€l orçamento ora aprovado, na importância total de 20:157$980
(vinte contos cento e cinque.nta e sete mil novecentos e oitenta réis), e
reronhecidas pela forma determinada no art. 8.0 das Instruções aprovadas pela Portaria n. 839, de 7 de de-zembro de 1933. serão- levndaf:.
à conta do produto da arrecadação da taxa adieional d8 10 o/o, .sobre
:as tarifas em vigor, na referida Estrada no quatriênio de 1940-194.3.
Art. 3.o Para a· conclusão da obra a que se refere o art. 1.0 , fica
marcado o p.razo de cinco meses, a contar da data em que a Companhia
for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941. 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de lii endonçà Lima.
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DECRETO N. 7. 274 -

DE

2

DE MAIO DE

1941

Aprova projeto e orçamento·, prl,ra a construção da estação de Brumado
na linha dé Azurita a Barra do Fun-chal, ·da Rede Min'eira de
Viàção

O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere
o arL -7 4, letra a, da Constitui_ção, decreta:

Artigo úniCo. Ficam aprovados o projeto e respectivo orcamento
que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Divisão de Orçamento do Departamento de Administração- do Ministério da Viação B
Obras PúbUcris, para a: construção da estação de Brumado, km 896, da
linha de Azurita a Barra do Funchal, da Rede Mineira de Viação.
Pa·rágrafÜ único. As desPesas que forem realmente efetuadas, ate
o máximo do orcamento ora aprovado, na importância total de réis
22:091$!5 (vinte e dois contos noventa e um mil o oitocentos réis),
depois de apuradas· em-regular tomada de contas, serão levadas à conta
do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contra-to em
vigor.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
\

VARGAB
João de Mendonça Lima

GE~LJO

DECR:E.TO N. 7. 275 -

oE 2

DE JUNHO' DE

19'!1

Concede permissão à Radio üultura de A1·açatuba S. A. paro. ~stabe
lecer em Araçatuba, Estado de São Paulo uma eStação radiodifusora
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art-igo único. Fica concedida à Radio Cultura de Araçatuba
S. A., permissão para estabelecer, .sem direito de exclusividade, uma
estação destmada a executar serviços de radiodifusão, nos termos
das cláusulas que com este baixam, assinadas pelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
Pfl.rágrafo_ único. O contrato decorrente de-sta concessão, -deverã
ser assinado dentro do prazo dé 30 dias a c.ontar da data da publicação deste decreto no Diárto Oficial, sob pena de ser desde logo considerada nula a conéessão.
·Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
GE.TULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
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Cláusulas a que se refere o decreto n. 7.275, de·stà data
I

Fica assegurado à Rádio Cultura de Araçatuba S. A. o direito
de estabelecer, na cidade de Ara~.:.atuba, Estado ·cte São Paulo, uma
estação rádiodifusora de 50ü watts de potência destinada a executar
.o serviç.o de radiodifusão, com finalidade e orientaç.ão iritelectual e
instrutiva, e. com· sübotdinação· a todas as obrigações e exigências
instituídas neste ato de concessão.
II
A presente concessão é outorg·ada pelo prazo de dez (10) .anos,
.a .contar da.. data" do reg1sto do respectivo contrato pelo Tribunal de

Contas, e renovavel, por igual período, a ,iuizo do Gov·erno, sem prejuizo da faculdade que lhe assegura a legislação vigente, .de, em qualquer tempo, desap-ropriar, no interesse geral, o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Governo não ·se responsabiliza por indenizaçãp alguma, se o Tribunal de Contas denegar o registo do contrato
de que trata esta cláusula.
III
A conces-sionária é obrigada a:
a) constituir sua diretoria com dois terç.os (2/3), no mínimo, de

brasileiros natos, D.tribuinclo a estes f~m~.:,ões efetivas de administraç.ãn;
b) admitir, exclusivamente·,· operadores e locutores brasileiros
natos, e bem assim a cmp'regar, efetivamente, nos outros serviç.os
técni>Cos e a.dministrativbs, dois ~erços, no mínimo, de pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem
prévia audiência do gO'Wrllo;
.d) suSpender, por tempo ·que for d·etermina:do, o serviço, todo. ou
em parte, nos casos previstos no regulamento dos s-erviços de radio..:..
comumcaç.ão (de-creto n. 21.111) ou no que vier a reger a matéria
e obedecer à primeira requisição da autoridade competente e, havendo urgência, fazer cessar o serviç.o em ato sucessivo à intimaç.ão,
sem que, por isso, assista à sociedade direito a qualquer indenização;
·e) submeter-se ao regime de fiscalização que for instituído pelo
governo, bem como ao pagamento, ·adiantadamente, .da quota mensal
para as despesas de fiscalizaç.ão e de qualquer contribuição que venha a ser estabelecida em lei ou reg·ulamento sobre a matéria;
f) fornecer ao Departamento Q.os Correios e Telégrafos todos os
elementos que este venha a exigir para us efeito~ de fiscalizaç.ão, e,
bem assim, prestar-lhe, em Q.ualquer tempo, todas as informações
que permitam ao govetno apreciar o modo como está sendo executada a concessão;
g) manter sempre em ordem e em dia o registo de todo•.:,' os programas e irradiações lidas ao microfone, devi-damente autentica-das
e com o VIsto do orgão fiscalizador;
h) obedecer àS posturas municipais aplicaveis ao serviço da
concessão;
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i) irradiar, diariamente, os boletins ou avisos do serViço meteorológico, bem como transmitir e receber, nos dias e horas determina-dos, o programa nacional e o panamerieano; ·
j) submelcr, no prazo de três (3) meses, <- contar da data do
regi.sto do contrato pelo •rribunal de Contas, à aprovação do governo o local escolhido para a montagem da estação;
k) ·submeter, no prazo de seis (-6) meses a contar da mesma data
de que trata a alínea anterior, à apr-ovação do governo, as plantas,
orçamentos e todas as especificações técnicas das instàlações, inclusive a relação minuciosa ào material a empregar;
l) inaugurar, no prazo de dois (2) anos, a contar da data da aprovação de que trata a alínea anterior, o serviço definitivo, salvo motivo de força maior, dcvidalnente comprovado e reconhecido pelo
governo;
m) submeter-se à ressalva de diTeito da União sobre todo o
acervo da sociedade, ·para garantia da liquidação de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a frequência distribuída à
sociedade não e.onstitue direito de propriedade, ficará. ·.sujeita às re. gras estabelecidas no regulamento dos serviços de radiocomunicação (dec"reto n. 21.111) ou em outro que vier a ser baixado sobre o
assünto, incidindo sempre sobre essa frequência o direito de poss-e da
União;
o) submeter-se aos preceitos instituidos nas convencões e regu ...
lamentos internacionais, bem como a todas as disposições contidas
em leis, regulamentos e instruções que existam ou. venham a existir, referentes ou aplicave~s ao serviço da conc€.ssão;

IV
A concessionária não poderá alter.ar, em qualquer tempo, seus
estatutos sem prévia aprovação do gqverno, ·assim como se obriga
a manter sua estação em perfeito funcionamento, com a eficiência
necessária e de acordo com as prescriçõelJ t~cnicas ·que estiverem em
, vigor ou vierem a vigorar.

v
li'ica estabelecido qiJe a estação transmissora da concessionária
só poderá ser localizada a uma dif;tância mínima, de três. (3) quilô.metros do centro da Cidade.

VI
No regime de fiscaliza~~ão que for instituido fica assegurado au
governo, quando julgar .Jonveniente, o direito de examinar como
melhor lhe aprouver, os livros, escrituração e tudo que se torna:;.·
necessário a essa fiscalização.
VII
Pela inobservância de qualquer das presentes cláusulas, ~m que
não esteja prevista a imediata caducidade da concessão, ry governo poderá, pelo orgão fiscalizador, impor à concessionária multas de
100$0 (cem mil réis), a 5:000$0 (cinco contos de réis), conforme
a gravidade da infracão.
·
Parágrafo único. A importância de qualquer multa será recolhida à. Tesouraria do Departamento dos Corre-ios e Te•légrafos,
dentro do prazo .improrrogavel de 30 (trinta) dios, a contar da dàta
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da notificação feita diretamente à concessionária ou da p)lblicação
tio at9 no Diá1'io Oficiat.'
VIII
Em qualqUer tempo, s!'io at)licaveis ~. concessionária. os preceitos
da legislação sobre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisições militares.
IX
A concessão será conside~ada caduca, para todos os efeitos,_ sem
direito a qualquer indenização:
a) ~:>'e~ em tod~· o tempo, for verificada a inobservância. nas disposições contidas nas alíneas-a, b, c, d, i (in fine) j, k 8' l da--:--cláusu!a III;
b) se não forem pagas, dentro dos prazos estabelecidos, a quota
e contribuições a que se _refere a alínea e da cláusulà IH bem como a
nnportànc1a de qualquer multa imposta no.s termos da cláusula VII:
c} se, em qualquer -tempo, se verificar o emprego da- estaç_ão
para outros· fins que não os determin~dos na concessão e admitidos
pela legislação que reger a matéria.
§ 1. 0 Poderá a concessão ~er dedarada caduca, a juizo do- gover-no, sem direito a qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, for o serviçú interrompido por
mais de trinta (30) Mas consecutivos, ou se se verificar a incapaCida-de da concessionária para executar o serviço, ·salvo motivo de
força maior, devidamente provado e reconhecido pelo governo;
·b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passiv,eis ae multa.
~ 2.0 A coneessãú será considerada perempta se o governo na.o
julg·ar conveniente renovar-lhe o prazo.
Hío d& J-aneiro, 2 de junll~ de 1941. - J~ão de Mendonça Lima.

'DEC!\ETO, N' 7,276-

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Aprova projeto e orçamento estimativo, pai-a a const1•ução de um
galpão destinado a abrigo de locomotivas, no porto de Angra dos
Reis
·
'
Não foi publicado ainda no Diá't;-io Oficial por' falta de paga.mento.
DECRETO N'' 7,277

-DE

2

DE JUNHO DE

!941

Aprova orçamento ·para a conclusão do trecho Afligidos-Buranhern e
outras obras na Viação Férrea -Federal _Leste Brasileiro.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,
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DECRETO N. 7. 278 -

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerdrio mensalista do Laboratório da Produção· Mineral do Ministério da AgricuUura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1P A tabela numérica do pessoal extranumerário mensalista do Laboratório da Produção Mineral do Departamento Nacional
da Producão Mineral do Ministério da Agricultura1 aprovada pelo
decreto n. 6.667, de 31 de dezembrq de 1940, fica substituida pel::l
que se encontra anexa a este decreto.
Art. 2.0 A despesa corre.spondente, na importância de 243:600$0
(duzentos e quarenta e três- contos e seiscentos mil réis), será atendida pela dotação orcarnentária própria constante da Sub-consigna. ção 05 - Mensalistas, Consignaçãà li - Pessoal Extranumerário,
Verba 1 -

Art. 3.0

Pessoal do atual Orcamento daquele Ministério.

Revogam-se as disposições em contrário.

Ri·o de JaneirQ, 2 de junho de 1941, 120.9
53.0 da República.
GETULIO

da Independência e
V ARGASo

Pe1·narido Costa.
MINISTiiRIO -'- AGRICULTURA

Departamento Nacional da Produção Mineral
REPARTIÇÃO -

LABORATóRIO DA PRODUÇÃO MINERAL
TABELA NUMÉRICA

Núme-

ro
Função
3 Artífice
................. .
1 Artífice ...................... .
1 Artífice ..................... .

1
.1
1
1

Engenheiro ....
Auxiliar de Escritório ........ .
Praticante de Escritório ...... .
Inspetor Especializado ........ .
o

•••••••••••••••

1 Laboratarista ................ .
1 Laboratarista ................ .

1 Laboratarista ................ ,
1 Servente .........
4 Tecnologista· . o o ••••• o •••••••••
o

o

•••••••••••

4 Tecnologista ................. .
1 Tecnologista ................. ...
22

Ref. de
Salário

IX

X

XI
XXI

X

VI

XX

IX
X

XI

v

. XVIII

XX

XXI

Salário
Mensal

Despesa

500$0
550$0
600$0
1:500$0
550$0
350$0
1:400$0
500$0
550$0
600$0
300$0
1 200$0
1 400$0
1 500$0

18:000$0
6:600$0
7:200$0
18:000$0
6:600$0
4:200$0
16:800$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
3:600$0
57:600$0
67:200$0
18:000$0

Anual ·

243:600$0

335'

ATOS -DO· PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.279 -

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Da nova redação ao a.rt. 36 do Re(Jularnento aprovado

pelo decreto·

n. 13.064, de 12 de junho de 1918, das escolas de ap1•endizes ar-

tífices ,

O Presicleni..e da Hepública, usand_o da atribui~,ão que lhe Confere
o art.. 7 4, alínea a, da Constituição, decreta:
.Art. 1.0 O art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto número. 13 .0-ô:i, de 12 de ,i unho -de- 1918, passa a vigorar com a seguinte
rédação:
·
"Art. 36. Em suas faltas ou impedimentos legais, _temporários e eventuais, até 30 dias, os diretores, professOres e
mestres de (1ficina, da Escola Normal de Artes e Ofícios
Venceslau Braz. e das escolas de aprendizes artifices, Serã·o substiblidos pelos funcionários previamente designados
pelos· respectivos diretores. o-s quais não perceberão qualquer vantagem, alem do rm~pectivo veneimento."
Art. ?-.o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada& as disrosiçõ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de ,junho de 1941, 120.0 da Independência e
53,o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO !'1. 7.280-

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Exting·ue cargos excedentes.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor{fere
o art. 7 4 letra a, da Constituição, e nos terrrios do arL. 1.0 , 'alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fi-eam extintos 9 c::trgos da classe C da carreira de
Servente do Quadro únic-o do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, vagos em v1rtude da promoção de Caetano Alberto Serra,
Boaventura de Oliveira Velho, José Damazio, Lucto Dias da Cunha,
Lydio AlVes Rodrigues, José Leite de Azevedo, João Silveira Borges,
Lcopoldino Brasil da Silva e Manoel José Barreto, devendo a dotação correspondente· ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro únk.o do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Waldemar Falcão.
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DECRETO N. 7.281 -

DE

2

DE JUNHO DE

!941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atfibuição que lhe confere
o art. 74, Jetra a da- Constituição, ·e nos ter·mol)• <1~ a"rt. 1.0 alínea n, do decreto-Íei n. 3.19õ, de 14. de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extihtos 4 càrgos da classe 1O, da carreira de Escriturário, ..do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Osvaldo Ascànio de Souza Lemos, Ana
Borba de Vasconcelos, Anicete Teodoro e Ataliba Gatvão Filho, cuja

dotação foi aPlicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário:
Rio de J'aileiro, 2 de junho de 1941, 120.0 .,da Independôneiu
53.0 da Rep(lhlicn.
ÜE'l'üLlO

\'AB.GAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7. 282 -

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Extingue ·cm·aos excedentes
O Presidente da -República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, alínea a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta: '
Art. 1.° Fic,am extintos 6 cargos da classe 6, da carreira de Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Jorge Calvet., João Evangelista Mendes,
Otaviano Rodrigues de Carva~ho, Sócrates Azevedo dos Santos, João
Evangelista Reis e Silva e João Leopoldinâ da Silva, cuja' dotação foi
aplicada no provimento dos ·cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeil'o, 2 de junho de 1941, 120.0 da

Indet~~ndCnci~

e

53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

!)ECR;ETO N. i.283-

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Suprhne cargos extintos
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, alínea a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de i4 de abril de i94i, decreta:
Art. 1.° Ficam sup;riiílidos 119 cargos da classe B, da carreira
de Ma.rinheiro, do .Quadro Suplementar, do Ministério da 'l.' azenda,
vagos em. virtude da promoção de Ambrosio Ba1if>'ta, Antonio Mariano Lopes, Antonio Otavfano de Oliveira, Antonio Vicente de Oli1
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v éira, Armando Goncalves da Silva, Augusto José da r.osta, Avelino
Nasci.mento de Lima, Cícero Macái'-io da Silva, Domingos Ferreira~
Brum, Emídio de Lima Neves, :F'rancis'Co Soares da Silva, Hortência
dos Santos, João Jerônimo Cordeiro, João Miguel dos Santos, João
Nunes de Oliveira, Joaqui·m JO•.i~'é dos Santos, José Genuino da Paixão,
José Salvador da Cr\uz Salgado, José de Souza Sampaio, Luiz de
Souza, Manoel Brasilino Damasceno, Manoel Cantídio Smith, Manoel Francisco d8 Azevedo, Manoel Furtado de Souza, Manot?.l Raimundo dos Santos, Manael- Rodrigues da Silva, Raimundo Ale~andre Ferreira, Raimundo Pereira Mascarenha·s, Ramiro Silva, Santino Alves Dourado, Sebastião Ferreira de Faria, Severino Gabriel
da Silva, Vitor ·Pedro da Silva, Adel Profeta B.ibeiro, Ale indo dos
Santos, Alfredo da Silva Novis, AlvarO Caetano Dias, Antonio CíCero
dO>.:; Santos, Antonio Francisco da Silva, Antonio dos Santos Gaia,
Benedito Canrado' de Oliveira, Bento de Azevedo, Euflanor Teixeira
dos Santos, Francisco Pedro Batista, João Ferreira da S1lva,· João
Paulino de Souza, João Pedro de Brito, José João Couto, José ·werner,
Manoel Belarmino de Oliveira, Paulino Soares de Carvalho, Pedro
Jacó Lamim, Raimundo Alves da Silva, Walter Moreira, do faleci:..
mento de Anselmo de Barros Ferreira, Artur Jaime, Raimundo Pereira de Souza, e Umbelino S.~.rra e João Luiz da Paixão, da aposentadoria de José Duarte Bispo, Jos6 Eduardo Pinheiro,· Laudelino
dos Santos, Manoel Líbânío Monteiro e Pre.':l'ciliano Silva, .da demissão de Euclides Ferreira da Silva e Julio de Arruda Filhc e vagas
constantes da rolacão nominal publicada no Suplemento dr. .Diário
Oficial de 29 de fevereiro de 1940, ficando sem aplicação a dotacão
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa
DECRETO N. 7. 284 -

DE

2

DE JUNHO DE

1941

Sup·rime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeo art. 7 4, letra a, da Constituição, e ·nos termos do art. 1.0,
alínea n, do decrelorlei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos sete cargos da classe B da carreira
de Patrão, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da exoneraç.ão de Alvaro Brito Mangueira, Fernando Coelho de Castro, Joventino Palheta Ramos, Manoel de Moura Farias e
Artur José dos Santos, do falecimento de José Felipe da Silva e 'da demissão de Odington Ramos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120.0 do. Independência e 53.0
da República.
·

I'Q

GETULIO VAR:GAS

A, de ª-o..uza Costa
Col. de Leis -
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DECRETO N. 7 .285·

-,nE

DE JUN/{o DE ~~u.

2

Suprim_e .Cilrgo extinto
O Presidente da. Revóhii'ca, usa,nd.o .da atribuicão qué Jhe confere o art._ 74, )etra a~ ..da Constituição, ·e n~os ·termos ..do· art. 1.0,
alfnea n, do decreto-lei n, ,3 ..1~5, de .14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1~0 Fica Supriillido um..Caf~o da classe. F, da carreira· de.ProtoC:olista,. do. Quadro Supleinentar, do_ Ministério: da·· Fazenda; erll .virtudE!
p:ro~oção· de Antonio _·DOmingos Barbosa,_ ficando sep1 apli-

cta

cação a dotação_ corresponde:qte_ ..
Art. 2.0

Revogam-se - as· disposições

·em

contrário.

·Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

A. de Sou<a Costa

DECRETO N. 7. 286 -

DE

SupÍ'_ime cargo

2

DE JUNHO DE

.19!1

eXtúdo ·

O Presidente da Repúllliéa, usárido· da atribuição que lhe confere o. ·art. 74,·: letra a, da Constituição, · e nos termo.s dJ art. .1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de. H de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe 4, da carreira de
Conferente de ·-neScarga, do Quadro -Suplementar, do Ministério da Fa~
zenda, vago em virtude, da promoção de Joaquim Machado de Araujo,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
'
Art. 2:c<' Re:~Ogám~~e_. ·as disposicões· e~ coriti';á~io.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1941, 120,0 da Independência .e 53.0
dá·Repú!ílica ..
GETULIO VARGAS

A.• ,de Souza Cos.ta

DÊ.dR:E:'ro

k.f.287..::, n~

2,ntJl)r<Ho DE

19H

Suprime car(Jo extinto

• ;: .. ,O ,,P.ty.õi~e~,t~ .. qa.,:ftep,úb,Iica;.: )lSO,jldg; .~~ atrib)licão q)le I.he: confere o· art. 74; letra a, da Conshtmcao, e nos termos.:-do;.art;: 1°,
alinea_~/?-•:·ÇÍ9 4H~r~:~9;·)ei n. S'.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
. ;_·,Art: 1P-oF<ica.-·-suprimido f. cargo da clas-se T da carreira de Administrador de Canatazia.s, do Quadro Supleme;ntar,. do.- _M.inis,t.ério da
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Fazenda, vago: em V·irtude, da promoção: de. Hugo .pjre:s de Castro,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 .,Revogam-se as· ·disposiÇlões em óontrário.
, , , Rio 9e Janeiro,. 2 .de junho. de 1941, 120.0 da Independência
da Rcplí!lJlíca.
GETuLio VAÍiGÚi.
~A.,_

DECRETO' N·.··7:288 ·""'-

DE

·2

e

53.o

ele,, Souza· ,Co$ta.:

'nE JÚNIIó

'im

1941

.'SUpi>imé cargo extiritO
O Presidente da República, usando da atribuição _que lhe confere o -art..· ··74, letra a, ·da Constituição, e nos termos do art. 19,
alínea ·n, do decréto-lei n. 5' }99, d_e__14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1,9· ,Fica eXtinto t-··cargo· da Classe r;· dà' c:arr8l:r'a de Claviculário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago em
virtude -da promoção de 'José Zeferino doS Saritos Filho, ficando sem
nplwação a dotação correspondente.
··Art. ~. 0 Revcigam:..'se :.aS di6PoSi~õeS -erh ..contrário.
Rio de Janeiro; 2 de 'junho
da Repúplica.

de 1941;

120~0

da

Independênciit

e 53.o

GETULIO. VAÍWAS.

"A. ·dif.··'soUza·

DECRETO N. 7 .28Y

~ DE

2

DE JUNHO DE

doÚa.

1941'

Suvrime carao extinto ·
u i_;i·Gi;i{icnte da República, uSando da atribuição qÜe lhe éonferc o art. 711; letra á, dà Constituição, e nos termos da art. 1.0,
alínea n, dq, dl?C-~e~o':"'let n .. 3 .195, de. 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1· -cargo· ·cta Classe B, da car-reira de Fo-

guistá, do .Quadro Suplementar, _do_ Ministério_ .. da ~azend~, yago em
virtude da promOção· de Emílio da Costa e Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as, disposições. e.lJl.' ~~ntrário ..

RiO· i:ie; Jaf_léir'd, 2 .·ct·~ j~ü\l~b ·de--·-1'Q~:1; ·. 1.20."~ ':(la/ Iíideperid-ênCia 'à
53.o da RepúbHcá.

GETULIO v ARGAs.
A.

de Souza

Coita. ·
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DECRETO N. 7. 290 .:._
Su']~rime

DE

2

DEl JUNHO DE

i 941

cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos lermos da art. 1.0;
alínea n, dodecreto-lei n. 3.19,5, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo, da clas-se B, carreira de M-aquinista Marítimo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da promoção de Nestor Alonso Gomes, ficando sem
aplicaçáo a dotação correspondente.
Ar L 2.0 Revogam-se as disposições em contl'ário.
Rio de Janeiro, 2 de JUnho de 1941, 120.0 da Inõependência e 53. 0
da Repúblwa. '
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.291-

DE

3

l)E JUNHO DE

1941

Suprime cargos extintoS
O Presidente da República usando da atribuição que lhe ·confer-e
o a.rt. 74, letra a da Constituição, e nos termos do art. 1.0 alínea n,
do decreto-lei n. 3. 195, de 14 de abril de 19.41, decreta:
.
Art. 1.° Ficam suprimidos 11 cargos da classe' C, da carreira
de Maquin'ista Marítimo, do Quadro Suplemeótar, do Ministério da J!'a-·
zendá, vagos em virt'ude da exoneração de Adalberto .Sotero da Silva,
Af;trogildo José Wanderlei, Aureo Muniz Cerqueira, José 1Vieira de
Souzc:.., Loris Hezende, Lourival Lidiano de Albuquerque, Luiz Gonzaga da Silva, Manuel Serapião de Gois, Otacílio José de Faria, .Roberto Lourenco Rodrigues c Vilfredes Moreira Santos, fica.ndo sem
.aplicação a dotacão correspondenLe.
·
0
Art. ·$. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junhO de 1941, 120. 0 da Independência e
53.' da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.292 -

DE

3

DE JUNHO DE

1941

Sv/p'l'ime ca?'(Jos extintos

O Presidente da República usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição, e nos termos do art. 1.0 alínea ·n,
do decreto-loi n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprirnldos 4 cargos da classe E, da carreira d-e
Com~mdante Aduaneiro, 'do Quadro Suplementar, do Ministério dri Fazl:'ndn, vae;os -em virtude da promoção de Aluisio Peres de Vascon-
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ceio~,

Aureo Atagiba, Manoel Vilanova -e Osmar Jucá Rego Lima, fiectndo sem aplicaçãó a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revog·am-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3- de junho de 1941, 120.0 da Indepeudência e
53; 0 da República·.
GE'l'ULIO VARGAS,

A. de Souza Costa;
DECRETO N. 7. 293 -

DE 3 DE JUNHO DE 1941.

Suprime cargos extintos
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confero
o art. ·74 letra a, da Gonstituição, e nos termos do art. 1.0 alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
·
Art. 1.0 Ficam suprimidos 44 cargos da classe.B, da carreira de
Trabalhador, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Adolfo Soares Fortkamp, Francisco Castro Bastos, Jeovanito Corrêa Gomes dos Santos, José Ferreira do Amaral, josé Pereira de Gois, Luiz Rcque da Silva, Manoel Alexandre G..ar . .
doso, Rauhndo Alcides Moreira,· Sabino Clemente Pires, Antonio João
Caiapó, João Ribeiro, Libório Vieira, Malaquias Afonso, Manoel Vicente Duarte, Manoel Temoteo de Oliveira, do falecimento de Antonio
Coelho de Souza, H-umberto i\Jota Espezim e_ Raimundo Candido Ríbeiro, da exoneração de; Aristides Aristimunho e vagos constantes da
rela•;ão nominal publicada no Suplemento do Diário Oficial de 29 de
fevm:eiro de 1940, ficando .s~m aplicaç.ão a dotacão corr-espondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio -de .Janeiro, 3 de junho de f9,Jd, 129.0 da Independência. e ·,53•.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. 7.294- DE 3 DE JUNHO DE 1941

Extingue cargos ,excedentes
O Presidente da- República, usando da atribui(:.ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos- termos do artigo 1.0, alínea
n, do .decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe K, da carreira de
Técnico de Laboratório, do ·Quadro Permanente, do Ministério da Fa~enda, vago em virtude da proh~nção de Dulce ,Fari.a da. üun.ha e

A'l'OS· :Do •1?0D:SR "'EXECU.TlVO

Gald,inô. Martins ide: :S0uza··Hamos. ·aos' -cargos ·vagos·.~d13"Chtsse. úrted~atil:...
mente superior, em cujo· provimento·.fóf.a· dotação·· resurtante- :aplicada.
Art. 2. 0 ,n.e.vogam-se as di.s·posições ._em contrário.
, n lt(o de,,Janeir_o,. 3 de. •junho de·J9H,
da República.

1~().0

da Independênçia. e 53.0
· ·
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO !)' .. 7,.295

-DE

3

DE C()JNHO DE

1941

O Presidente da República, ·usando da·.atribüição ·que lhe· Confelie
o artigo 74, letra a, da Constitui~tão, e nos t~rmos do artigo 1°, alfnea
n,. do; decreto~leLn:. 3 .195, ·de H de abril de ·1941,• decréta :•
:ArL · iP c" Fic:am· . extihta.s .5 ,·.cargos. ·da:·. classe:·24, dà· càrr~eira ·de
OficiaL Administrativo, do: ,Q.uadr.o Suplementar,' do: 1\linistério ··cta' Fa~~nda;,-;vag·os_, ·em. ·virtude·.da ··prom·oção; :de ·AlfredO· Se abra,. Fiávio . :Martins Pena,.:Fra.nCisc:o .caste.Io·Branco Nunes" Gonçalo 'do Rêgo.:Monteiro
e: Xisto ..Vi~ira, F.ilho, cuja, ·dottt"ção foi .aplicada =no· provimento dos. ,cargos .. correspondentes.··
·
:Àrt.: ·2~0. Re,YO~ám'-&~ .· u~ disiiosiç'6é,s .· ~11) ·coritrário ·.

Rio de :raneiro, 3 de juhh,o 'de) 941, 120° ·da Independência e' 53°
da Republica.; ·
GETULIO VARGAS .

A.

DECRETO N. 7.296

~DE

3

de :Jou..za. Uos.ta.

DE JUNHO DE

1941

Exti'ngue cargos eXcedentes
O Presidente da RepÚblica, usando dá atribuição que· lhe confere
o art. 74", le<t~a q, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 âa alínea n,
rlo decreto-1m n. 3 .19~, de i4 de abril de WH, decreta:
·

z1,

. . Art. i. o fic~m .cxti_n,LoS to ~argos.da.~lasse
cta carr.eira. de oÚcia.l
Administrativo, do Quadro Suplementar, do Minist.él'io da Fazenda
"Vagos em virtude.. da p;romoção de ..Alberto Solano Carneiro da Cunha'
Antonio:J;,orjáZ _D.e Ara!ljo Coutinho, Clovis Bastos .Santiago, Eurico dÚ
Cost3: Rodrtgues, Jo.ão Jo.sé .Alyes.. de~ Barros. Junior, Lino de Barcelos,

Mario B·ernardes ·aardOso, Milton' :Barbosa Gonçalves, •Olegáfio do Pra"
do Caryalho •e Pedro de Souza Carvalhó, cl1ja dotação foi aplie~ida ·rio
provimento ·ctos cargos correspondentes.
· Àrt.-' 2.0 Rev"ogam~se ·as disposiÇões _em· contrário.
Rio de Janeiro, 3· de junho de 1Mi, 126.0 da Iitde)leiÍdênoia e 5:l.o
da República.
GETULIO V ARG"-8.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 297 -

·DE

3

DE

JUNHo

DE

1941

Extingue cm·gos excedentes
O Presideri.te da Repúbiica, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da CQnstituiç.ão,. e nos termos do artigo 1°, .alínea
n, do decreto-lei n. 3:195, ·cte· '14 cte· abril ·cte· 194'1, decreta:
Art... 1·.0. Fi.cam _e~Lintos 14' C.a'rgos da Classe 18, da carreira de
Qficial .t\.qministrativo, do Quadro Supl•.ementar, do. Ministér'io da. Fazenda, vagos em virtu,de. da. promoção de Agriçol~ Catilina, Carlos,Eduardo Façanha Mamede, Franciaco Cordeiro Guaraná, Henrique Pereira.
A-.Lv~s,, João. BarbQ$a RoP~igues, Joaquim Craveiro de Sá, Joaqui:r.n ,Pe-·
reira. Brasil, José Leite' Soares· Jun.ior, .Leão Caçador, Luiz Cavalcanti
.Sl.Icupira,_.Mário Romulo LinhaJ'Ie-s, Raul Alexandre de Freitas, Renato
Bartu~do Po~-solo .e. Virgilio Andronico de Negreiros, cuja dotação foi
aplicada rio provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se _as disposições em contrário.
Rio de Jan~iro, 3 de junho
da República.

d~

1941, 120° da Independência e 53°
GETt!LIO V AROAS.

· A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.298 -

DE

3

DE JUNHO DE

1941

Extingue car(Jos excedentes

a Presidente da República, usando da atdbuicão que lhe confere
o art-. 74,. Is•tra a, da-Constituição, e nos termos do art. -1.0 da alínea~.
do.decreto-lêin. 3.195, de 14 de abril de.W•H, decreta:
Art. 1.o Ficam extintos 14 cargos da cla.$se 15, da c·arreira de
Oficial Administrativo, do Quadro .Suplementai', do Ministério ·cta Fa...:
zenda, .vagos- em virtude ·da- promoção d~ Altino de Avila M~lo, Alvaro
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Ro'meu Hqmero d~ Oliveira, Paulo da Rocha Teixe.ira, Alfredo·. Bastos;
Antonio Miranda-· de Carvalho Júnior, Augusto D1'umondi Clovis
Washington, J ucundino Ferreira Barcelos; Leoncio. de Lima Fernan.:.
des Távora, Marcelino de Freitas Arruda, Osvaldo Kraemer Guimarães, Tancredo Corrêa Leal, e Tales de Melo, cuja ,dotacão 'foi aplicada -.no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
'Rio de Janeiro, 3 de junho de '194_1, 12n. 0 da Independência e 53. 0
cta República.
GR'J.'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.299 ~ Extingu~

DE

3

DE JUNHO DE

1941

cwgos excedentes

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição,, e nos termos do art. 1.0 da alínea n,
do decreto-lei n. 3.195,'de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe 14, da carreira tle
Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos ei:Jl vi:t:tude da promoção de Francisco áe Souza "Limae Joaquim de Souza Martins, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspohdentes.
Art. 2.0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jarieiro, 3 de junho de 1941, 120.0 da Independência e :53.0
·

da República.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 300 -

DE

3

DE JUNHO DE

1941

Exting.ue cargo excedente
O Presidente da República, usando ·da atribuiç.ão que lhe confer-e
o art. 74, letra a, da Gonstituição, e nos termos do art. 1. 0 da alínea n,
do decreto-lei n. 3.19~, de 14 de abril·de 1'9'41, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da- classe 14, da carreira de Escriturário, do ·Quadro Suplementar, do Mi'niéf.ério da- Fazend~, Vago

34.5 ·
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.ellf virtude da promoção de Jaime Ribas ·Neiva, .cuja dotação foi
aplicada no provimeq.to dos cargos correspondent_es.
·Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junho de HIH, 120.0 da Independência
da ·República.

~

53.o

GM'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 301 _, DE 3 DE JUNHO DE 1941
Autoriza o cidad_ão b1'asi.lei1•o ll'lario d'A.lm'eida a pesquisar carvão no
municipio de São Jerónimo do Estado do Rio. Grande do Sul

O -~residente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4,, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o -cidadão brasileiro Maria· d'Almeida
a pesquisar carvão numa área de nove hectares e cinquenta ares
(9,50 Ha), situada no 3.o distrito do município de São Jerônimo do
Estad,o do Rio Grande do Sul, área essa delimit3:da por um contorno
poligonal mistilíneo fecha-do que tem um vértice colocado a cento e
vinte e um metros (121 m) rumo quarenta e nove graus e quarenta
o cinCo minutos sudoeste ( 49°45'.SW) do ângulo oeste (W) da
càsa de moradia de José Novak ê. os lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos e setenta metros (370 m),
nove graus e quarenta e cirtco minutos sudoeste (9045'SW); duzentos e noventa. metro~ (290 m,), setenta e oito graus e quinze minutos nordeste (78°15'NE); duzentos metros (200' m), quatro graus
e qUarenta e cinco minutos noroeste (78°15'NW), onde encontra
o leito do Arroio do Martins; daí, pelo .mesmo l8ito e para a montante, até encontrar o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
,.i
Art. 2.0 O eonce-ssionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estüdo sobre o minério e custeio
·
J
dos trabalhos.
Art. 31° -Esta autorização será .declafada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 1do art. 24 e do art". 2·6 do Código de Minas, se ocorrerem os mOtivos previstos nos números I· e 11 do citado art. 24 e
·
no art. 25 do mesmo Código.
Art. .fo As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e .subsolo para o fins da pesquisa, na forma dos artigos 3-_9/
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da_ autoHzação será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e. gozará dos favores
discrimirractos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.

M6
Art;'' 6;0 1 '_0 ·títulO· da '·atitorizaçãd.- de· -pé§-"quisa; que ·-·será uma via
autêntica deste deci'eto;'·pagará ·cte -selo a quantia- dcf·cern: írti1 -réis
( 100$0) e sr-rá. trap~c1:Ho no ljvro p~óprio dp. Divisão· de _-Fomento da
ProdtWão -Miheral· db Millistério da Agricultura.
·
·--~ . :, Art..·;·7-. 0 · Revogam-Se·':as -diSi_:wsiçõe·s ·em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1941, 12Ç}. 0 da Independência e 53. 0
da República. ,
·
GETULIO VARGAS.

Fenwndo Costa.

DECRETO N. 7.302 -

DE $ DE

JUNHO

DE 1941

Autoriz_a a Companhia (te Níquel do .Brasil a derivm~ águas. do rio
''dáS· "FTanceseS", ·no distrito de· Carvalhos, Municipio de Aiuruoca, EStadO"· de 'Minas Gerais. ·
··
.

I

.

,

·. '0 Presidente ,da República úsando das atribuicões que lhe confere··o ~rL 74, letr.a.a; da Constituição e' tendo ~rq. vista O' _que reque:reu á Companhia' :Niquel ·ctro Brasil e· as disposições 'do Código de Aguas
(d~0relo IL 24,,6·43,de 10 de julho de 1934; decreta:

. , Art·. 1.<? fica .autorizada a Coillpanhia de _NiqU:el .do Brasil, a dedyar, de acor4o .. com .o projeto aprovado, até o máximo de um metro
cúbico por segundo, as águas do Rio dos "Franceses", por JPeio de.em
u:rri canal, partindo do Salto do Funil, -cota .1. 380m, e terminando na
garant.a de S.. Joaqui;m ·cota 1. 352 .·m,: no distrito de Carvalho, ·município.:de Ai~ruoca, Estado de Minas Gerais, com o fim de reforçar a
de1:!carg,a. utilizada na usiila hidro-elétrica, instalada no ribeirão do
Barulho.
Parágrafo único ·:-=- A autOrização abrange tanibem. as ágmi.s,cap'tadas' 'peló canal d·e deriva'ção, re:Iitivas a córregos de descarga de
valor· hl'sigh'ificante.
Art. 2.0 ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1941; 12().0 da Ind~pendêDcia e 53. 0
da República.
·
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
DECRETO N. 7.303 -

DE

I,

DE

JUNHO

DE 1941

Suprime cargo extinto
· ··O ·Pteside11te da República, usando da ·atribuição que lhe confere
o art. 7( letra a, da Constituição, e nos lermos do art.' 1.0 , ·alínea··zz,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta·:

Art. 1.° Fica· suprimido um (1) cargo de Foguista, .padrão D, do
Quadro III _,_. Parte Suplementar - do Ministério, da Viaçãó e Obras

Públicas, - vag_o.·,em virtud_<J, da :·aposentadoria -de_-: An:g-elo José dos
Santos, ficando~ sem aplicaç:ão a dotaç:ão correspondente.
Arl~ 2. 0 Revogam-se as disposi.c.?es_.cm contrário.
53;~

Indepe~dência

Rio de<Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 - da
da Rypública.

e

, (i:ETULIO . V Afi.GAS , ,'

iodo
DECRE'"DO N. '7 .301:"-

·DE

4

·de

Mendonça Lima.

DE JUNHo DR

,1\H{

Suprime cargos e":iit'intos ~
O Presidente da República, usando da alribuição que lhe confere
9 ~rt.. 7_11, .letra a,_ da.. C.onstitp_ição,: .e no~ termos do art. ,_1.0,_ alí~ea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta,:
'
Ar't. 1,0 Ficam suprimidos dois (2) c-argos de Maquinista
maritimo, :'Padrão G, do Quadro III - Parte Suplementar - dO Ministério da Viação c Obras Públicas, vagos conforme constam da relação
n,O.Illinal orga_-pizad.a em obediência ao decreto-lei n. ·2. 678, de 7 de
oühil:iro dé 1940, fiCando sem apl-icação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Rep]Íblica.
_àETUHÇ

'N ARGA.S.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.305

-DE

4

DE JUNHO DE

1941

. O Presidente da República, usando· da atribuição •que lhe confere
o art. 74, letra.a, da- Constituição, e nos termos-do art. 1.0, ·.alinea-n,
do decreto-lei.n. 3.195, .de J4 de abril de 1941, decreta:•

. 1\r:t. 1.? Eica supriffiido um (1·) .. cargo· -de· Ájudant'e: :de. P.orteiro,
padrão D, do Quadro II! - Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago cohforme consta da relação nominal
organizada em obediência -ao decreto-lei ·n. 2:678;· ,dé' _7 de outubro
de 1940, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
-Arv ... ·2. 0 ReVogam-se as· diSpoSições em contrário~·
•
>'
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

'João de Mendonça Limá.
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DECRETO N. 7.306 -

DE

4

DE JUNHO DE

!9H

Suprime car(Jos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alfnea n,
do decreto-lei n .. 3.195, de 11, de abril de !941, decreta:

'

.

Art. 1.° Ficam snprimidos dois (2) cargos de Ajudante de Porteiro, padrão F, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério
da ViaÇão e Obras Públicas, vagos em ·.virtude da aposentadoria de
Antonio Rola dos Passos c Raphael Manoel dos Santos, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.

Art. ·2.0 Revogam-se as d·isposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência
53. da República.

G

0

GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.307 -

DE

4

DE JUNHO DE

1941

Suprirrie cargos extintos
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere 'o art. 74, letra q.l-da Constituição, e nos termos do art. 1.0 álfne.a
n, do decreto-lei ,n . .':L 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos de Che'fe de Port.aria, padrão D, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos conforme constam da reJaç:ão nominal organizada em obediência ao decreto-lei n. 2.678,
de 7 de outUbro de 1940, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 19'.d, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João d~ Mendonça Lima.

ATOS DO PODER 'EXECUTIVO

DECRETO N. 7.308 -

DE

4

349

DE JUNflO DE

1941

8uprime cargo extinto
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe 'Con ..
fere o art. 74, l~tra a~ da _Co.nstJtuiç_ão, e ~os ter:n:ws ào art. 1.0 alfnf:la
n, do decreto-lei n. o.195, de 14 de abril de 19/il, decreta:
Art. ·1.o Fica suprimido um {1) cargo de Chefe de Portarln,
padrão H, do Quadro I!I - Parte Suplementar - do Ministério da .
Viação e Obras Públicas, vago em vi-rtude da aposentadoria de Joaquim Vicente Corrêa de Sá, ficando sem aplicação a dotação cort:espondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
1\3.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

JOão óc Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 309 -

DE

Suprime cargo

4

DE JUNHO DE

1941

extin~o

O Presidente da -República, usando da atribui~ão qu~ lhe confere o art. 74, letra a;< da C10nstituição, e nos termos ao art. 1.0 alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 ~e abril de 1941, decreta:
Art: 1.0 Fica suprimido um·· {1) cargo de Chefe dos Serviços
Econômicos, padrão H, do Quadro III - Parte Suplementar -: do·
Ministério da Viação e Obras P·úblicas, vago em virtude da trans.:..
ferência de Bartholomeu Trocao li, ficando sem . apliCação a dotação
correspondente.
Art.· 2.0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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· pECRETO N .. 7 .310 -

DE

4 DE

.JuNHo ,DE 11941

Supri'T(Le cargos extjntos
O< Presidente da· República, usando ~a. a~rippição. que lhe. con~:e·f~. 9 ··a~t. ';7 4, Mtra· .á,d~ CO.nsti~_\liR~o,· ,e.l,lb~ ·ternlo's_ do ~Í't ." .1.0 _aUneiQ.

n, do

decreto~ lei.

n 1.; ,3.195, de, .14 (!e .abril de i941, de~reta.:

, Art: 1.o Ficam suprimidos onze ( U) cargos da classe, G da
. carreira de Inspetor de··linhas telegráficas 'do Quadro III -'-. Parte
Suplementar:...;.;... do ·-Ministério da Viação,. e Obr·as Pública:s- - sendó
nove (9.) vagos em virtude da promoção de Glodomiro José Goulart,
Hermano Bezerra; Cavalcante, João Baptista Cunha e. ·.-Crllz, -João
Francisco do Monte, José RibeirQ da Costa, Luiz Martins Canabrava,
Manoel Malvino ·cto· Rego :L una; ·João· Ferreira da'· Sil-va' e·· Philad'elpho

Ferreira Lima, e dois (2) previstos na relação nominal orga11izada

Cffi.'Obediência ào• art.' !3 do •decretoclei' n. '2:678, de 7 de outubro
de 1940, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do Quadro UI - Parte Permanente - do mesmo
Ministério.
Art. -2.0

Revo~am-se

as· disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 19/d, !20.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João d'e Mendonca Lim.n..

DECRE:ro N. 1.311 -

nE

4nE JuNHo DE 1941

Suprime cargos extintos

O Presidente 'da República,· lisandci ·ct.a at~ibui!;ão que· :.lhe .confe:re,_·o ·art. •7:4; letra a, da :qmstit_tiiç~o, ·e ·n;o'& term,os':âo_,art;_-1; 0 alfne~a.
:n, 'dO•'decretO"lei>n. 3>;195, •cte 14 de anril de''1~41,'decreta·: ·
Art. 1. 0 F.ican:>. suprimi<;los onze. (1.1), car:g0s.,da class~ .F, da
carreira de Telêgrafista, do· Quadro III ---'- · Pàrte' Suplementar do,,}1}~i~_tér!9."f.ia,:,Vi~cãp e P,br:as __ J;>~bl~c~s!~ :vag_~~-,-~~ _y~rt~qe da
aposenWãorJa · de Abdon de Alme1da Gouvea, Antometta, Pacheco
Gonçalves, Chrisf,iano Jaguaribe· MaldÜnado, Godoff8Clo '·Me'ssia~{· 6
Sergio Pedro ·de Alcantara;- da demissão- de Francisca Vieira da
Silva e Sylvio·::Marques. da- ·Silva, e do falecimento de Chateaubrian
Brasil Filho; Djalm,a Cabral Barbosa, Horacio Palatin(J Freire Lima
e Manoel' ·F.erre-ira:. de,- OliVeira, devendo a dotação ·correspondente
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ser levada .a crédito da Conta-Corrente do Quadro IH, Parte'• Perc
manen~e .,..-- _do ; -mes:mo. ·Ministério·.·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições en1 ·conttário.
Rio de Janeiro, 4 de 'junho de 1941, 1?0.0 da Independên?ia e
53P da RepúbliCa,
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 312 --

4

DE

$up_rime car_gos

DE JUJ"lHO DE

!,94!

r;xtin~.os

O Presidente. qa . RepúlJlic~. usando ,da· atri~uiçã,o que l.he · conrer'e, Q ~rt. -7 4, Ie.tra l;t,._da .Q.on'stit~ü;,ãp.; e ,llO$ ti3_rmos, .cJ.o' ~rt .. ':1..~ âlin&a
n,'do decre(oclei n, 3;1~5, d~ 14 d~ abri)âlil9H, ,deqret~:. ', '
~_. 0 . :Ficam SP:Primidos onze._ (in c~rgqs_ da classe, p, da
de GuardaCfrios do Quaaró IH ~ Parte Suplell)entar. do Ministério'. <;la Yiação e. obras 'Públicas, va~os. , em .virtude do
f_~I~'Ciffi'à~to·__ '_ iJé· ,,Cic{ero, · Tet:iei:r:a:·-- de. A'l:ú·eú;~·- .· cta .:~PQsentfictof,l'à . <Je·
Bra_ZilinO' Ribéiro· .da· SilYa,, ·,João· Hibeiro. e :Possidonio :de·· Albuquerquà · 'Mélld/ · é ct'a .· v·romb6ãO df. Antbido 'Lool poiffib'fa; Frailoisco
Tacino de Carvalho, João Antonio Ribeiro·,· JoãO B'a'Ptista do 'cármà,
João Baptista :Tinoco,.- -João· ,Ignacio da Silva ::·e··.Joaquim· .·Lopes
Falcão, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Ár't. "'2'.ó: '-~evôg~ri:t~sO ·~~;: disposi6Õ·e~· em 'cont~â~.io, .

Art.

ca!'reir~

Rio de Janeiro, 4. de jt}nho·
53.0 da República.

d~

19/d, 120.0 da Independência e
Gh"TULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 313 -

DE

4

DE JUNHO DE

1941

$,uprime. car:oo :extinto
O Presidente, da República, usando da. atJ-ibuiç~o qu~ Ih~ con·fi:i,tEi ô' art~ 74, letra: _a, da Çonstituição, e nos termos q:o ·~rt..: ~.0 ,..aVnQa
n, do decretoclei 3·.195, de 14. de abri!' de 19Ú, decreta: ' · · ·

·ir:

. ,; . Ai'tigq_ 1.·?· :fi~_a, ·su~~imi_do· ~m. (q· c.argo .. fla_ ,u~cuss·~ .. ;s,,·; ~~- -~_ar
reira de Mar~enmro do Quadro III - Parte Suplementar ·-'- do
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Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude do fa·lecimento de Horacio Calixto Alves Junior, fiCando sem aplicação

a dotação correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

J.oão de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 314 -

DE

4

DE J"UNHO DE

1941

Suprime cargos extintos
· O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, da Constituiç.áo, e· nos termos ct·o· art. 1.0 , alínea
n, do decreto-lei-·p.. 3.195, de 14 de abril de 1:9<41, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos de Chefe dos Serviços Econômicos, padrão K, do Quaàro UI - Parte Suplementar
do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos_ conforme
co-p.stam da relação· norilinal organizada em obediência . ao decreto-lei n. 2.678, de 7 de outubro de 1940, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário ..

Rio. de Janeiro, 4 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonçet Lima.

DECRETO N. 7.315

-DE

4

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra· a; da Constituição, e nos termos do art. 1.o, alínea ·n,
do decreto-lei n. 3. HJ5, de 14 de a·bril de 1941, decreta:
Art. ~.° Ficam extintos dez (10) cargos da Classe I da carreira
de Engénheiro do Quadro UI - Parte Permanente - do Ministério
da. Viação e .Obras ·Públicas, sondei nove vagos 8m virtude cta· exoneração de Alberto Lelio. -Moreira, Arezio Baptista da Fonseca, Geraldo de
Araujo G6es; João Francisco Ribei.ro, Manoel da Costa R_ib_eiro, Walt.er
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Osorio .Freir.e de Carvalho e da promoc;:.ão de Ernani de .Souza :Machado, José Bernardino Al:ves, \Veber Chaves e um constante da relação riomiri.al organizada em obediência ao art. 13 do decreto-lei número
2.678, de 7 de outubro de 191t0, devendo a dotação correspondenté ser
levada a crédito da Conta-Col'rente do mesmo QUadro do referido
Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as dispoSições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1911, 120,0 da Independência e 53,º
da República,
ÜE'rULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N' 7,316 -

DE

4

DE JUNHO DE

19/d

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, nsando da atribuição quo lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do ~rt. 1Y, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ii'ieam extintos três (3) c.argos da classe L da carreira
de Engenheiro, do Quadro IH- Parte Permanente - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em vil·tude da aposentadoria de ·Heitor
Pamplona Pereira Pinto e da promor;ão de }Jlesbão de Castro Velloso
e João f\Iaribóndo da Trindüdc, devendo a dotação correspondente ser
levada a -crédito da Conta-Corr·ente do mesmo Quadro do referido
Miriistério.
Art. 2.0 Revogam-se as dispoSições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de· 19·11, 12n.o da Independência e 53. o
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DEÓRETO N' 7.317

-DE ,, DE JUNHO DE

1941

Extingue cargos excedentes
· O Presidente da Rep_úl;Jlica, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4~ letra a, da Constituiç-ão, e nos .termos do art. 1.0 alínea
n, do decreto-lei n . .3.195, de 14 de abril.de 1941, decreta:
Art. 1.0 . Fica extinto um ( 1) c·argo da clásse · H, da carreira- de
pesenhista Auxiliar .do Quadro IH - Parte Pt:lrmammte' - do Ministério da Viação e Obras Pútilicas, vago em virtude Qa demissão de
·Gol, de Leis - Vol, IV
23
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Americo Carvalho ·ele 1\Iiranda, dP.vendn a dotacão correspondente· Ser
levada a crédito da co·nla-Conente do mesmo Quadro cto· referido
Ministério.
Art. 2.0 Revogain-so as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1941,
·da República.

1~0.. 0

da IndepBnd'ência e 53. 0
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.. 7.318

-DE

4

DE

JUNHo

DE

1§41

Suprime cargo extinto
O PresidentB da Repúbliea, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, ·letra a, da Constituição, e nos termos do art.· 1.0 alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril d'e 19'id, decreta:
"Art: 1.° Fica suprimido um (1) cargo de. Chefe de_ 'Portaria, padrão G, do Quadro Suplementar, do Minü::tério da Marinha, vago em
virtude de aposentadoria de Joaquim Pinto da 011nha, dev.endo a dotaçãO correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente, do Quadro Permanente, do ·meSJ?-10 Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposÚ,:.ões em contfário.
Rio de Janeiro,
da República.

I,

de junho

ae 19•41, 120·.0

da Independ'ência e 53.o
GETULIO

v ARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 7.319 -

DE

5

DE

JUNHO

DE

1941

Concede à Soci~dade Anônima Colgate-Palmolive-Peet Co. I1trl au-'
tm·izcição_ paTa co_ntinuar a func'ionm· na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônima Colgate-Palmolive-Peet Co., Ltd., com sede 'em
Jersey City, Estado de New-Jersey, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar na Repú-blica pelos decretos ns. 17.661, de 1 de
fevereiro de 1927, e 18.666, de 26 'de março de 1929, decreta:

Artigo único. 'É concedida à Sociedade Anônima Colgate-l'almolive-Peet Co .• Ltd., autOrização para continuar a funCionar na·
República, com as alterações introduzidas em seus estatutos por de-
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liberação das assembléias gerais extraordinárias dos respectivos acionistas, realizadas a 12 de novembro de 1928 o 9 de janeiro de_1941,
e· das assembléiàs gerais ordinár.ias realizadas a 5 de março de 1929
e_ 2 de março de 1937, e sob as mesmas cláusulas que acompantJtlm
o decreto n. 17.661, de-1 de fevereiro de 1927, ficando a aludida sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
e:ffi vigor, ou que venham a vigorar, sobré o objeto da referida aütoriza'ção-.

Rio de Janeiro, 5 de. junho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.c da Repúblíea.
GETULIO VARGAS.

Waldemar Falcão.

DECRETO N. 7.320-

DE

5

DE

JUN>io

DE

1941

Autoriza o cidadão brasilei·ro José· Dias de Oliveira a pesquism• manganês e assocútdos no município de Santa Antônio de Jesús do
Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere
o art. 74., letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código d~ Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ·cidadão brasileiro José Dias de Oliveira a pesquisar manganês e associados numa área de cem hectares
(100 Ha)., situaria no lugar denominado "Mina da Bela Vista'', município de .Santo Antônio de Jesús .do Estad'o da Baía, ái'ea essa delimitada por tun quadrado com mil metros ( !.üCfü m} âe um lado que
tem um vértice colocado a quinhentos e trinta e oito metros (538 m),
rumo trinta e oito· graus trinta minutos sudoeste (38° 30' SW), do
ângulo sul (S.) da éasa de moradia dos herdeiros de Manoel Francisco Figueiredo e os lados teem as· seguintes orientações magnéticas:
quarenta e nove graus trinta minutos noroeste (49° 30' NW)., e quarenta graus ·trinta 'minutos nordeste (40° 30' NE), respectivamente.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do cita.-·
do Código. não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. a.o Esta autorização- será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os· motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. /1.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões rle
solo e ~ubsolo para os fins da pesquisa, na forma dos ar:ts. 39 e 40
do citado Código.
·
·
Art. 5.0 O ~oncessionário da autorização, será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no.. art, 71 do mesmo· Có(jigo, na forma deste artigo.
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Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selO a quantia de um conto -de réis
(1 :000$0) c será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral dÕ Ministério da Agricultura.
Art.· 7.0 Itevog·am-se as disposições em contrário.
Hio de Janeiro, 5 de junho de 1041, 120.o da Independência e 53;G
da llcpública.
GE'l'ULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7.321.-

DE

5

DE JUNHO DE

19.41

Aútoriza o cidadão brasileiro José Dias de Oliveira a peSquisar manganês e ãssociados no municipio de Santo Ant6nio de Jesús doEstado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe confere o
art. 74, letra a, d'a Constituicão. e• nos termos do decreto-lei n. 1.9.85,
de 29. de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Dias de Oliveira
a nesquisar manganês e associado numa área de cem hectares (100Ha),
situada no lng'ar denominailo "Minas rias Pedras Pretas". município clé
Santo Antônio" de Jcsús do Estado da Baía. área. essa dE-limitada -por um
retâ.ngnlo que tem um vértice situado a quinhentos vinte e cinco meLros (525 m). rumo trintl'L e sete graus trinta minutos ·noroeste
(3703{l'NW) do marco quilométrico nú.mer(} cinquenta e sete (57) da
Ferrovia .Santo· Antônio de Jesús-Nazaré e os lados adjacentes a esse
vértice teem og seguintes comprimentOs· e orientações magnéticas:
mil du-zentos e- cmquenta metros (1.250 m), quinze graus trinta minutos nord'est6 (15°30'NE) e oitocentos. metros (800 m), setenta e
auatro graus trinta minUtos sudeste (7 4030'-BE), respectivamente.
Esíà autorização é· oi.ltorgaéia mediante as condiçõt•s do art. 1-6 do Código de M-inas e' seus números I, li, III, IV, VII. IX e outras do citado
CÇidigo não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. ·2.0 O concessionário da. autorizacão poderá utilizar-s·e do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cUsteio doR
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1. 0 do art. 24 e do art. ~6 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos nú;meros I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código ..
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins d~ pesquisa, ria forma dos arts. 39 e 40 do
citado Gócligo.
Art. 5.0 O conceSsionário da autorização será fiscalizado pelO Departamento ·Nàcion:al da Produção Mineral e gozará doS favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6. 0 O título da autorização d'e pésquisa, que será uma via ·autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto de réis
('i :000$0), e será transcrito no livro próprio da Divis~to de Fomento da
Produç.~o Minera~ do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposiç.õe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e ,53.o da
f
República.
GE'rur.,IO VARGAS.
Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 322 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Dias de OUveira a pesquism· manganês e associados no municipio de Santo Ant[:lnio de Je,sús do
Estado da Baia.
-

O .Presidente da República, Usando da atrib-uição que lhe confere
o a.rt. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeil'o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Dia·s de Oliveira
a.pesquisar mangan6s e associados numa. área de cem hectares (100 I-Ia)
situada no lugar denominado "Mina do Sapê" município de ·santo Antônio de Jesús, do Estado da Baía, área essa delimitada por um retângulo
que Lem· um vérti0e cqlocado a trezenLo~ metros (BOOm), rumo trinta
e quatro graus trinta minutos sudeste (34.0 30';::>E) -do ângulo sudeste (SE) da Estação de 'l'aitinga da Estrada dê Ferro N.azaré e
cujos lados adjacentes a esse vértice toem os seguintes comprimento$ e
onentaçõB"s magnéticas: mil ctvzentos e cinquenta metros {1 250m)_,
quarenta graus_ noroeste ( 4{)0 :NW) e qitocentos moLros (800 m), cinquenLa graus sudoeste (50°S\V), respectivamente. Esta autorização é
·outorgada medianLe as condições do art.. 16 do Códig·o de Minas e seus
números I, li, lll, IV, Vil, lK e ouLras do citado COLtigo nãO expr-essamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessi9nário da autorização poderá utilizar-s1e do
produto da pesquisa para fins ct8 estudo sobre o minériq e custeio
dos trabalhos.
Art. s.o Esta autorização sérá declal-ada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art-. 24 e do art. 26 do Código de· Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e l1 do citado art. 24. e no
ar.t. 25 do mesmo Gócligo .
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões d•~
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4-Q do
ciLada Código,
Art. 5.o Ó concessionário da aUtorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores disçriminados no art. 71 do mesmo. Gódig9, na. forma .deste artigo.
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Art'. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica· deste decreto, pagará de sdo_ a quantia de ·um conto de réis
(1 :000$0), e será transcrito no livro pi'óprio. da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
·Art. 7.0 Revogam..:se as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da Independêt:J.cia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza DUart-e.

DECRETO N. 7.323

-DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Rogerio Rodrigues de Meirelles a pesquisw· manganês, pirite e talco no mtmidpio de ·-·Ouro Preto, Estado
de, Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra. q,, da Conslituicão, e nos termos do d'ecreto-I·ei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 19110 (Código de :Minas), decreta:
Art. 1.o Fica a1,1torizado o cidadão brasileiro Rogerio Rodrigues de
Meirelles a pesquisar. manganês, pirite e talco numa área de cem hecLare·s ('100 Ha), situada no lugar denominado. "Fazenda.- do ·Rodeio de
Baixo", distrito de S. Julião, município de Ouro Preto do Estado de· Minas Gerais, á~ea essa delimitada por um Quadrado com mil ·metros
(1000 m) .de lado que tem um vértice colocado a mil e setecentos
metros ( 1. 700 .m), oitenta e seis gra.us nordeste (86° NE_) da porta
central da Igreja Nossa Senhora do Rosário e os Tados adjacentes teem
as seguintes orientações: setenta e oito graus sudeste (78° SE) e
àozé graus. sudoeste (42.0 SW), respectivamente. Esta autorizacão é
outorgada: mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamen~e_ mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do·
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art.· 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma elo § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. ~9 e 10. do
oltado Código. ·

·

Art. ·5.0 O concessionário da autorização será fisCalizado pelo Departamento Nar}ional da ~Produção Mineral e ·gozará do"s favores d'is..:·
criminados. no ar~. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de urri conto de réis
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(1 :000$000). e 1será transcrito rio livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVIineral do Minist~rio da Agricultu_ra.
Art. 7.0 Revogam-se as disposi~\Ões em contrário.
Rio de Taneiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da
da República.

Independ~ncia

GETULIO

e 53.o

V ARGA?-

Carlos de Souza D1w1·te

DECRETO N. 7.324 .,...-

DE

5

DE JUNHO DE

1941

A'utoriza o cidadão b1'asileiro Aurélio OrestiJ Modenesi a pesquism•
' manganês, cristal de rocha e associados no municipio de Brumadinho do Estado_ de lllinÇts Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe·re o ar L. 7 4, letra -a, da UonsLituif;ão, e nos termos do decr-eto-l:ei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1-940 (Código de Minas), decreta:

.

.

Art. 1. ° Fica autorizado o cidadã-(\ brasileiro Aurélio Oreste Modenesi a pesqUisar manganês, cristal de rocha e associados numa área
de ,cento oitenta hectares e novent..a e dois a·res (180,92. Ha), ·situada np lugar ·denominado "Serra dos ~ragas e Carneiros", distrito
de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho do Estado de
Minas -Gerais, área essa delimitada pOr -um po-lígono irregUlar que
tem um vértice coloca:do no marco número cinco (5) do levantamento
. geral das terras de propriedade de 'l'he St. John d'El Rey Mining
Company Limited e os lados teem os seguintes comprimentos e- OI.'ient..ações magnéti-cas: quatrocentos e setenta metros (47-ü m), seLenta e oito graus e trinta minutos· noroeste (78°3-ü'N\-V); quatrocentos e setenta metros ( 470 m), setenta e quatro graus e trinta
minutos noroest6' 74°30'1'{\V); mil cento e cinquenta metros, (1 50
m), cinco gTaus sud'oestes (5°S'\V); quatrocentos e setente metros
(470 m), dez dezenove graus sude'ste (19°SW); novecentos metros (900
m) ,. deze.•ssete graus sudeste (17° SE); trezen,tos e oitenta 6 um
metros (:-38-1 ril), sessenta é quatro graus e trinta: ·minutos sudeste
(64°3-ü'SH,); cento e noventa e cinco metros (195 m), quarenta e
cinCo graus nordeste (45°NE); quarenta e cinco metros 45 m),
treze grauS nor.d.este (13° NE); vinte -e cinco metros (25 m)', vinte
e cinco graus e trinta minutos nordeste (25°30' NE); cinquenta e
nOve metros (59 _m), sul-norte (•S-N); .n-oventa e .cinco metros {95
m), quatro graus t• trinta minutos noroeste ( 4°3·0'NW); duzentos
e cinquenta e cinco meLros (255 m), vinte e um graus e -trinta,minutos noroeste 21 °3ü'NiW); duzentoi:l e sessenta· e dois metros (262
m), -quatro graus nordeste ( 4° NE); cento e vinte metros (120 m),
doze gr<iuds iwroesLe (i2°~E); cenLo e vinte metros (1.20 m), dois
graus nordeste (2°NE); setecentos e oitentá· -e cinco metros (785
In), quatro gl'9.US e trinta minutos nordeste· (4°30'l\'E)
Q.uinhentos
e oitenta metros (58Q m), quinze graus nordeste (15°NE, respectivamente. Esta autorização é outorgada me<)iante. as condições

e
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do art. 16 do Código de •Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX
é outras do citado Código não expressamente mencionadas 'neste de-

creto.

,

Art .. 2. 0 O Concessionário da autorização poderá utilizar-se do
12roduto da ·pesquisa para fins de estudo sobre o minéPio e custeio
dos trabalhos.
Art. '3. 0 Esta autorização será de.êlarada cadu-ca ou nula, na
forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocor.rerem os motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às seryidões
de solo e· subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 ~do citado Código.
.
Art. 5. 0 ·O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa; que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de uril conto oitocentos ·e dez _mil réis (1 :81.0$0} c será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
·
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário ..
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e_ 53. 0
da Repúbllca.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 325 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

.t1utoriz:a o cidadão brasileiro Victorio Marçolla Filho a pesquism·
talco e ássociados no município de Brumadinho do Estado de
.;winas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão, e .nos termos do -decreto-lei número 1.985, de 29 !;!e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art 1.° Fica autorizado o. cic';adão brasile'iro Victorio Marçolla
Pilho a pesquisar ta!có e associados numa área de dezesseis hectares
e setenta e cinco ares {16,75 1-Ja), situada no lugar denominado
"Palhamo", na fazenda do.s Quintilianos, distrito de Piedade do Paraopeba, municipio de Brumadinhó do Estado de Minas Gerais, área
essa -delimiLad1a por· um contor·no pollgonal mistilíueo fechado qu.e
tem um vértice colocado no marco 'de candeia cravado na divisa de
herdeiros de Qujntiliano Braga, ao lado da estrada, junto à porteira
e os lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnética-s : cento e· sessenta. e ·quatro metros e noventa centímeLros ..... .
(164,90·m), cinquenta e oito graus nordeste (58° NE); eem metros
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{>Vinte centímetros --(HJ0,20 m), cinquenta e nove_graus nordeste
(590 NE); vinte e nove metr:os e setenta -ce~tíriletros (29,7:0m),
t5essent.a e seis graus nordeste (66° NE); duzentos e setenta e quatro metros e cinquenta centímetro-s (274,50 m), cinquenta e um graus
:sudeste (51° BE); quatrocentos e treze· metros e vinte centímetros
( 413,20 rn) trinta g-rau.s sudoeste (30° SW), até alcançar o córrego do Palhamo donde se sobe pela sua margem, a uma distância a.e
quatrocentos e cinquenta metros ( 4.5·0 m); daí, por uma reta com
duzentos e vinte metros (22-ü m) de comprimento e .rumo vinte e
nove graus nordeste (29° NE), encontra-se o marco ·de candeia tomaC:o para _início do caminhament_o. Esta autorização é outorgada.
mediante as condiçõeB do art'. 1·6 do Gódigo de Minas e seus nú- ·
·Ineros I, li, III, rv, VII, IX e outras do citado Código não expressamente _mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.o. O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa pal'a fins de estudo. sobre o :(llinério e custeio
L'.os trabalhos.
· Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art .. 24 e do art. ·.26 do C6digo de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e ll do citado art. 24 e no art.
25 do mesmo Código.
Art. 4.~ As propriedades vizinhas estão sujeitas às- servidões de
solo e subsolo para -os Jins da pesquisa, na forma dos artS. 39 e 40 do
citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorizaç-ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozarã dos favoreS discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo. '
Art. 6. 0 O titulo da aritorizaoão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará d.e selo a quantia de cento. e setenta
mil réis' (17 0$000) e será transcrito no livro próprio da· Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as di~posioões em contrário.
Rio de Janc•iro, 5 de junho de" 1941, 120. 0 da Indepenclênc-ia e 53. 0
da República.
GETULIO VARGAS,
Ca~los

DECRETO N. 7. 326 -

DE

5

de Souza Duarte.

DE JUNHO DE

1941

A'l.tl'm'·iza o cidadão brasileiro Waldemar Rolla a pesquisar cristal de
rocha e associados no rnunicípio de São Domingos do Prata do
Estado· de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando· da atribuicão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do decretoiel n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mi:qas), decreta:

Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro Wald8mar Rolla a
pesquisar .cristal de rocha, e assooiaclos numa área de vinte e q1;1atro
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hect~r"es (24 Ha) situada. no lugar denominâao aonça Grande,', distrito .de Jaguarassú, município de São Domingos do Prata do Estado
de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que teill rim
vértice colocado a cento e quinze metros (H5. m), rumo cinquenta
graus sudeste (50° SE) no ·meio da pente da estrada para ·Marlierie,
sobre o ribeh.·ão Onça Grande, nas proximidades da casa de .José Teodolindo de Miranda e os lados adjacentes teem os seguintes com:Primentns €J. orientações: quinhentos metros (50:0 m), cinco graus sudeste (5° SE) e quatrocentos e oitenta metros ( 480 m), oitenta e
cinco graus nordeste (85° NE), respeç.tívaniente. ESta autorização -é
outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de Minas e
seus números I, II,. III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.

Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
prOduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhus.
Art. .3.0 Esta autorização se.rá declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se oco r"
rerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo. e subsolo para os fins da pesquisa, na forina dos arts. 39 e 40 do
citado Gódi-gc.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será -fiscalilado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral .e gozará dos favore!;
-discr~minados no· art·. 71 do mesmo_ Código, na forma dest~ artigo.
Art. 6.0 O título da .autorização de pesquisa,. que será uma via
autfmt'ica deste decreto, pagará de selp a quanLia de du.zentos e quarenta mil réis (240$0.) e será· transcrito no livro própriO da Divisão
de Fomen:to da ProdUção Mineral do Ministério da tgricultu_ra.
Art. 7.0 Revogam-se as diSposiç.õ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 3.27 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão· brasileiro Affonso Tosta .a pesquisar manganês
no municipio de Bom Sucesso do ·Estado d§. Minas Gerais

o .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o -art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-'lei
n. 1.985, de .29 de janeiro de 1940• (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão· brasileiro Affonso Tosta a
pesquisar manganês numa área d'e setenta e cinco hecta.res (75 Ha),
oituada em terras de Aurélio Souza Pinto e Odilon Theodoro de Re-
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zende e José Lúcio Braga, distrito de. Ibituruna, municíPiO -de Boin
Sucesso do ·Estado de ~inas Gerais, área e·ssa delimitada por um retângulo que tem um vértice colOcado a seiscentos -e sessenta e· cinco
metros (665 rn}, rumo qu.inze graus nordeste '(15° NE) da intersecção àa estrada de ·rodagem lbit.uruna-.Nazaré com o vale qne correndo pelo espigão, faz divisa entr·e os municípios de BOm Suc-·esso
e Nazaré e os lados adjacentes . teem os. seguintes cdmpl'imentos e
orientações magnéticas: mil e quinhentos metr-Os (1 500 m), ·cinqnenta e seis graus sudoe~te (56° S.W) e· qUinhentos metros (5-ü.Q m)
tr·ini.a .e qw;itro graus noroeste (3·4.0 N!\V) ~espectivamente. ~st:i
aUtorização é outorgada mediant-e as condições do art. 1.6 do Código
de Minas e seus números I, n; III, IV, VII, IX e outras do citado .
Código não- expres-samente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqui:sa .pa;ra fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. s.o Esta autorização será: declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art .. 26 do Código· de Minas, se ocorrer-em os mot.ivos previstos nos números I e li do citado art. 24.· e
no ar1. 25 do mesmo Código.
'
Art. 4..o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
. solo e subsolo para os fins de pesquisa, na fo.rma dos arts. 39 e 4:0 do
CILaclo Uód1go. '
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Pt,odução Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do· mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da' autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de setecentos e
-cinquenta mil réis (750$000) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do .Ministério da Agricultura.
·
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em .contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1'941, 120.0
53.0 da República.
GETULIO

da

Independência e

v ARGAS •

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 328 -

DE

5

DE JUNHO

DE 1941

Autoriza o cidadão brasilei1·o Carlos Pess6a de }rlello a pesquisar
má1·mores nos muntcípios de- També, Pila1· e ltabmano., tespectivamente nos Estados de Pe1·nambuco e Paratba
O Presidente da República, ·usàndo da atribuição q11e lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição. e nos termos do_ decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940- (Código dé MinaS), decreta:

Art. 1.o Fica autorizado o cidadão hrasileiro Cados Po.ssôa de
Mello a· pesquisar mármores numa área de trezentos e cinquenta
hectares (350 Ha) ein terrenos situados nos muri.icípibs de També.
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Pilar e Itabaiana, respectivamente, ·nos Estados de Pernambuco. e
.Paraíba, área essa delimitada por um retângulo,tendo um vértice situado a setecentos e sessenta e cin'w metros (765 m) rumo oltenta
e quatro- graus noroeste (8l1P NW) do canto noroest~ · (N\V) do forno
de cal existente na proprlE:~dade .. Quebec" da firma. PessOa de Mello
L'i em., no município de També, e cujos ladns teem os seguintes com~
primentos e orientações: três mil quinhentos metros (3 500 m), setenta e um graus sudeste (71° SE).·; mil metros (i 000 m), dezeno,e
graus -nordeste (19° ;.\/E). Esta autorização é outorgada mediante' as
condiçõ'es do art. 16 do Código de Minas e seus númeroc; I, li, III, lV,
Vll, IX_ e outras do citado CódigG não expressament,6 mencionadas
ueste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá se utilizar do
produto da pesqmsa para fins de estudo sobre o minérw e custeio dos
trabalhos.
Art: 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for:..
rna do § 1.0 do ar~. 24 e do art. 2ô do Código de Mmas, í-l-e ocorrerem
os motivos previstos nos números 1 e Il do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedadbs vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos hrts. 39 e 40
à o cHado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será 'ffscalizado pelo
Departamento NaciOnal da Produção Mineral e gozar<\ dos favores
díScrimmados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de ·pesquisa, que será uri:ta via
autõntwa deste decr'eto, pagal'á de se-lo .a quantia de tr~s contos e quinHentos mil réis ·{3:500$0) e será·transcrito no livro próprio csa DiVisão de ~omento da Produç.ão '.Mineral do Ministérm da Agricultura.·
Art. 7.0 Revogam-se at:; disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro~ 5 de junho de 1941, 12.0.0 da Indepe~dência·e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souzn. Duarte.

DECRETO N. 7.329 -

DE

5

DE JUNHO DE

i94i

Autoriza a Empresa de Mineração "Mineralurgia Limitada" a pesquisar mangan§s e associados no município de Jaboticatubas f.lo Estado de !tfinas Gerats

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere·
o· art. 74, letra a, 'da Constituição, e nos termos do decreto-lei -número !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa de mineração Mineralnrgia
Limitada a pesqujsar· manganês e associados numa á,rea de cem hectares (iOO Ha) situada no lugar denominado "Serra do Cipó". distrito de Riacho Fundq, município de Jaboticatubas do. Es\ado de
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Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um
vértice colocado a ·cénlo e dnqnenta ( 150) metros rumo setenta graüs
noroeste (70° NW), do quilômetro cento e dezesseis Km 116) da
8strada de r·odagem Belo· Horizonte-Conceicão do Serro e os lados
~fl.iacentei-; a esse vértice· teem os seguintes Comprimentos e orientações magnética~; dois mil e quinhentos (2 500) metros; vinte graus
norde~te (20° N~) e quatrocentos ( 400) metros, setenta graus sudeste (70° S~), respectivamente. Esta autorizaç.ão é outorgada mediantP.· as conrliç.õe.s ·cta art. }6 do Códia:o de Minas e seus número I, li,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expres!::amente meiicionadas neste decreto.
Art. 2.0 O conce:ssionário da autorizar:ão poderá utilizar-se do
produto· da pe·squisa para fins d'e estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização s·erá declarada caduca Ou nula, na
forma do § 1.0 do art. M e do art. 26 do Códi~o de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos númeroR I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedarles vizinha·s estão ~11.ieüa:::.. às serVidõfls de
solo e subsolo para os finis da pesqu.isa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5·. 0 O concessionário da autorização será· fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produr,.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do me.smo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização -de pesquisa, que será uma via·
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto de
réis (1. :000$0) e serú trans-crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do: Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se às disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junl).o de 19Td, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Cm•los de Souza Dum•te.

DECRETO N. 7.330-

DE

5

DE .JUNHO DE

1941

Antm•iza o cidadão brasileiro José Abaeté Esquerdo Ctwty a pesquism·
caolim e associados no municí1Jio de. Bicas, Estado de Minas Gerais

'

O Presidente da República. Usando da atribuição que lhé confere

o art. 74, letra a, da Constituição, e nos tefmos do de.creto-le.i n.
de 29 de janeiro de 1940 (C,ódigo de Minas), decreta:

1.-985~

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Abaeté Esquerdo Curty a pesquisar caolim e associados numa área de trinta hectares (3{) Ha) lOcalizada na Fazenda S'aracura, no lugar .denominado
:·sant() Antônio", .município de Bicas, Estado .de Minas· Gerais, área
essa deUmitada por urn retângulo t011do . um vértice ;;ituado a qui.
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nhentos e sessenta (560) metros, rumo vinte e seis graus noroeste
(26° NW) da intersecção da estrada de rodagem que vai para S. João
Nepomuceno com a estrada de rodagem que vai para Guarará e cujos
lados a·djacentes teem os seguintes comprimentos: quinhentos (500)
metros, rumo norte. (N.); seiscentos (600) metros, rumo oeste (W.).
Esta autorização é outorgada.mediante as condioões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citádo
Código não expressamente m~ncionadas neste .decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizáç.ão poderá· utilizar-se do
produto da pesquisa para finS de estudo sobre o minéri() e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 ·Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
·
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4Q do
citado Códig<>.
Art. 5.o O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no, art. 71 do ~esmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa.· que será uma via
autêntica deste decret(l, pagará de selo a quantia de tr"ezentos mil réis
(300$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-sê as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120. 0 da· II)J]ependência e 53.0 •
da República.
GETULIO VARGAS.

Cw·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 7·.331-

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Pio de Souza a pesquisar calcáreo
no m.unjCipio de Dores de Campos, Estado de Minas Geya·is.
O Presidente da República:, usando da atribuição que lhe confer(l;
o arL. 71, letra a, da Constituicão, e nos termos-do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Pio de Souza a
pesquisar ca.lcáreo numa área ,de nove hectares ~ setenta e Oito ares
(9,78 Ha), no lugar denominado Caeté, d1istrito de Barroso, mumci ...
pio de Dores de Campos, Estado de Minas Gerais, área -essa d8limitada
por um paralelogramo que tem um vértice a quatrocentos e trinta
( 4_3ü-) metros rumo oitenta e cinco graus sud~ste.• (8° SE) da margem
direita do Córrego Caetés, no ponto de Confluência deste com o Córrego, Bom Jardim e cujos lados adjacentes teem os seguintes comPtime!l,
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t.os e orient.acões: trezentos (3üú) metros, doze graus e trinta minutos sudoeste (12°30?SW); trezentos e einquenta (350) metros, sess-enta e seis graus e trinta minutos sudeste (·66° 30, SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições ·do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li,_ IH, IV, VII, IX: e outras do citado Código
não expressamente mencionadas ·neste decreto·.
Art. 2.0 O concessionário da auto~ização poderá utilizar-se do
produto da pesqu·isa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autOrização será declarada caduca oú nulà, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art.. 4.0 As .propriedàd'es vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Miner·al -e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O titulo da auto.rização de pesquisa, qUe será uma via
autêntica d_este decreto, pagará de selo a quantia de c~m mil réis
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produ cão Mineral do Mini~tério da Agricultura.
Art.. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GE'l'ULIO VARGAS

Cm·los de Souza Dum·t'e
DECRETO N. 7.332-

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro lgino Ghisol{i a pesq~isar calcdreo no
rnuniciJ?io de Bagé rlo Estado do Rio Grande do Sul
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.333

'-DE

5

DE JUNHO DE

1941

Concede a ((Lopes & Ribas Limitada" auto1"'ização para funcionar
como empresa de -mineraçãv
O Presidente da Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos· do decreto-:-lei nú-

mero 1.985, de 29 de janeiro d'e 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 É concedida a "Lopes & Ribas Limitada" sociedade· por
quotas de -responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, . auto-rização. para funcionar· como empresa ·de m_ineração de· acor_do_.: ca:m o·
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QUe dispÕe 0 ar\. 6.0 § J.O dO decreto-lei TI. i. 985, de 29 oe janeiro
de 19M) (Código de Minas) fica.ndo a me-sma ·qociedade obrigada s.
cumprir integralmente as leis e. regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as· disposfçõe~ em contrário. 1
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da IndcpelidênCia e 53.0
da Rep1,ib]ica.
GETULIO VARGAS.

Çarlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.334-

DE

5.

DE

JUNHO

DE

1941

Autoriza a empresa Electra Quim..ica Brasile-ira S. A. a taze1' a lavra
d.U, jazida de calcár,eo no município de Santa Luzia. Estar.Lo de:
Minas Gerais"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. ~74, letra a, da Constituição, e nos termos do det.reto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fi.ca autorizada a empresa Electra-Química Brasileira
S. A. a fazer a lavra da jazida de calcáreo ·existente em -terras da
família. Ootta, no lugar denominado "Carreira Comprida", distrito e
município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerai•6', · numa área de
cinquenta (5D) hectares, delimitada por urría linha poligonal .de sete
(7) lados te;ndo um vértice a mil set.ecentos e trinta e r.inco _metros
(1 735 m) e no rumo magnético deze·nove- graus e trinta minutos
nor·aeste {19o 30' NW), do marco. quilométrico s-P.iscentos P. auim>:c
(krri ·615), da Estrada d'e Ferro Centràl do Brasil, no trecho entre
Riibeirão da Mata e Santa Luzia, poligonal ee6'a cujos lados, a partir
desse vértice, teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
- ·setecemtos metros (700 m), quarenta e nove graus sudoeste
(49°,SW); novecentos e cinquellta e cinco metros (95-5 m), quarenta
e um grau'6' noroeste {41° NW): duzentos e setenta metros _(27Drn. ),
oitenta e nove ,graus. trinta ·minutos sudeste (89° ·30' SE) ; cento e
.quarenta meA.ros (140. m), oitenta e cinco graus, e trinta minutos
nordeste (85°30' NE) é cento sessenta metros (160 m), oitenta e
um graus, trinta minutos ·nordeste (81° 30' NE); duzentos e clnqnJnt.?.
metros (250 m), sessenta graus, tr~nta minutos nordeste (69° 3ü'
NE); seiscntos metros (6•00 m)-, quarenta e um graus sudeste
(4fO SE) . Esta autorização ·é outorgada mediante as condiç.ões constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e• dos .artigos 32, 33 e 34 e suas. alínea-6', alem das seguintes e de outra.;:; constantes do mesmo Código nâ::l expressamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 A c.oncessionária da _autorizâção fica obri~ada a recolher aos cofres federaü;;, na forma- da lei e em àuas· prestações ·~'emes
trajs, venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada anq,_ um
e .meio p·or cento (1,5%) do valor da produção efetiva da mina,
~m. cumpúmentó ao. disposto no § 3..0 dp art. 31 d.o Çódi~o de Mínàs,
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Art. s.o Se a concessionária da aut~rizaç;io não cumprir qualquer
daS obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declaradd caduca -ou nu,lla, na forma- dos· arts. 37 e 38, do Código tio
Min:Hs.
Ah. -4.0 A.s pr0priedades vizinhas eatflO sujeitas às servlá.ões de
solo e subsolo para so fins da lavra na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art.. 5. 0 A conce~'sioriária da autorizacã~ será fiscalizada pelv
Departamento Nacional da Produção M.ineral e gozúá dos favores
discriminados no art. 71 ~do mesmo Códi.go, n·a forma deste artiga.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por títúlo esle decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisãci de Fomento da Produção
31ineral, após o pagamento de um canto de réis (1 :D00$0).
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jane.iro, 5 de junho de_ ·1941, 120.0 da lndepenrJ~nci'a e
5&.o da República.
GETULIO

Carlos de

DECRETO N. 7.335-

DE

5

VARGAS
So~tza

DE JUNHO DE

Duar·te

J\)41

Concede à "(fompanhia Petrolifera Copeba Sociedade Anônima", autorização para funcionar crnno empi·esa de inineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o art. 71l~ letra q,, da Constituição, -e nos termos do dec.reto--lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código dê Minas), decreta:
Art. 1. 0 É concedida à "Companhia Petrolífera Copeba Sociedade Anônima'·', com sede nesta Capital, aUtorização para funcionar
como empres-a de min8l'8.ção, de acordo com o que dispõe o art. 6.oi
§ 1.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir' integralmente
as ·leis e regulamentos em vigor ou que· vierem a .vigorar sobre o
objeto da referida autorização.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário .. '
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da Independôncia e 53.o
da República. ·
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.·
•Co!. <le Leis -

V oi. IV

~·
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DECRETO N. 7. 336 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o· cidadão brasileiro Waldemar Rolla a pesquisar amianto

e associados no municipio de São Domingos do
Minas Gerais

Pra~a,

Estado de

O Presidente da República, usando da a-tribuição quP- ihe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1 .985,
ae 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o -cidadão brasileiro Waldemàr Rolla a
pesquisar amiânto e associados numa área de vinte hectares (20 Ha.}
situada no lug-ar denominado "iVTono", distrito de Alfié, município d'e
São Domingos do Prata do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice situado a cenL.1 e·cin(r+1Ienta
e\ cinco metros (155 m) ,rumo vinte e seis graus nordeste (26° NE)
da confluência do ribeirão A!fié com o .córre.go do Mono e os lados
adja-centes teein os seguintes comprimentos e orientações: quinhentos
metros (500 m) sessenta graus sudeste (60° SE) e quatror,entos
metros ( 4.Qt} m) trinta graus sudoeste (30 SW} respectivamente.
Esta autorização é outorgada mediarite as condições rio art. 16 do
Código de Minas e seus númerOs I, II, III, IV, VII, IX c outras do
citado Código não expressarriente mencionada·s -neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário. da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nu1a,· na forma
do § 1.o do art. 24 e do art. 26 do Código· de Minas, 3e ocorrerem
os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas, às servidões de
solo e subs·alo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e <10 do
citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização ·será fiscaliZado pelo
Departamento :'\acionai -da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização. de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos mil réis
(2ü0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de. ~Omento da
·Produção Mineral do Ministério da AgricUltura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 19H, 120.0 da Independência e
53.o da• República.
GETULIO VARGAS

Carlos de

So~za

Duarte
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DECRETO N. 7. 337 -

DE

5

DE JUNHO DE

371
1941

Autm·iza o cidadão brasileiro José ele Medeiros Chaves a pesquizar
quartzo e associados no mun'icip'io .de Sete Lagoas do Estado de
· M.'inas GeTais
Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7.338 -

DE

5

DE .JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Naves Carvalhaes a pe.squúwr minério de ferro e associados no municipio de Jacní do Estado de
MinaS Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, lelra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n, 1. 985,
de 29 de janeiro ·do 1940 (Código de Minas, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasil'eiro José Naves Carvalhaes a pesquisar minério de ferro e associados numa área de cento
· e vinlé e um hectares ('121 I-Ia), s-ituada no lugar denominado "Fazenda ChapadãO", distrito de Santa Crü.z das Areias, município de
J acuí do Estado de AHnas Gerais, área essa delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice situado a Seis·cenlos metros
(600 m), rumo setenta e quatro graus sudeste (74° SE) da C:0nfluência ào Rio Santana com o HibeJrão do Morro do Ferro e os lados
teein os seguintes comprimentos e orientações: quatrocentos e setenta
e cinco metros ( 475 m), trinta e dois graus sudeste (32,0 SE); mil
quatrocentos -e oitenta rneti'os · (1. /180 m.), quarenta e oito graus sudest.G (.}.go SE); setecentos e quinze metros (715 m) quarenta: e
quatro graus e trinta ininutos sudoeste ( 41!0 30' SW) ; mil novecentos
e quarenta e oito metros (1. 948 m), quarenta graus noroeste ( 110° N\V)
e seiscentos ·e cine:o metros (605 m), quarenta c três graus e
trinta minutos nordeste (43°3.0' NE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, H, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste· decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá se utilizar do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e· custeio dos
trabalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.o do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e· no art. 25
do mesmo Código.
Art . 4.o As propriedades vjzinhas estão sujeitas às servidões de
sul o e subsolo· para: os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4-ü
do citado Código.
Arê. 5.0 O concessionáriO da autorização será fiscalizado Pelo De-

Partamento Nacional ·da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.

372

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 6. 0 O título da autorização de pesqui-sa, que será uma via
autentica deste decreto, pagará ô~ sAio a quantia de 1 :2l0$0 (um conto duz~ntos e dez mil róis) e será transcrito no livro próprio 'da Di-·
visãO de Fomento d(l. Produção Mineral do :Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1911, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GE'rULIO VARGAS.,.

Carlos de Souza Du.arle.

DECRETO N. 7.339 -

DE

5

DE JUNHO DE

19/d

Concede subvenções a institttições assistenciais e culturais, para o
eXe1·cicio de 194.1
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 7 .i, letra a~ da Constituição, e nos termos do art. 13 do decreto-lei u. 52,7, de 1 de julho de 1938, decreta:
Artlgo único. Ficam concedidas, no corrente ano, às instituições,
a!:isistenciais e culturais no' Distrito Federal, nos Estados e no Território do Acre, a:s subvençõ.es constantes da relação anexa, no· total de
2.851:025$0 (dois mil oi:tocentos e cinquenta e um contos e vinte e
cincomilréis),cdrrendo a despesa por conta da Verba3-Serviçose
Encargos, Consignação I - Diversos, subconsignação 06 - Auxílios,
contribuições e subvenç-ões, alínea c - Subvenções, item 24 - Para
pagamento das subvenções concedidas de conformidade com a legislação em vigor, do atual orçamento· do Ministério da Educação e Saude
(Anexo n. 13 do decreto-lei ·n. 2.920, de 30 de dezembro de 1940).
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.0 da. Independênei_a e
53. 0 da República.
, GE'l'ULIO V MOAS.

Gustavo Capanerna.

RELAÇÃO DAS SUBVENÇõES A QUE SE REFERE O DECRETO
N. 7.339- DE 5 DE JUNHO DE 1941
Tf.:RRI'rÓRIO DO ACRE

1. Sociedade Pró-Lázaros, de. Cruzeiro do Sul ..

15:000$0
15:000$0

AMAZONAS

2. Atlético Rio Negro Clube, de Manaus ........ .
3. Prelazia de Porto Velho, de Porto Velho (majoração concedida por despacho presidencial no proces~o n. 42.03<1.:.40) ........ .
4. Prelá:úa 'dO .Rio Negro, de Rio Negro (majora ...
ç.ão concedida por despacho presidencial no
f}I'OCOSSO

TI.

42.034.-40)

................. .

10:000$0
10:000$0
10:000$0
30:000$0
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PARA

5. Feniz Caixeira! Paraense, de Bel em ............. .
D. Müssão Brasileira . da Congregação dos Mis-sionários do Preciosíssimo Sangue, de Altamira ..

5:000$0
6:000$0
11 :000$0

7. Associaç;[o das_ SenhÓl'as de Caridade, ele Marangnape . . .......................... .
8 •. Circulo do Operários e. Trabalhadores Católicos
São José, de Fortaleza . . .............. .
9. Colég·io Senhora Santana, de Ignatú ........ .
10. Escola Normal Rural, de Jc::~:1.0ii:o ........... .
11. Ginásio Sobralense, do Sobral .............. .
12. Hospital São Franciseo de Assís, de Grato ... .
1::1. Internato Santa Teresinba, de Joazeirô ..... .
14. Posto Médico ele Assistência à Maternidade e à
Infância, de Marangnape . . ............ .
15. Santa Ca~a de Miset~icórdia, de Sobral ....... .
16. Sociedade Artística lHarnnguapcnsc, ele Maranguape . . .................... · ·. -. · · · · ·- · ·

1:000$0
3:000$0
5:000$0
5:000$0
5:00080
20:000$0
5:000$0
5:000$0
10:000$0
1:000$0
60:000$0

RIO GHANDE DO NOI1'l'E

17. Colégio Santa '.reresinba do 'Menino 'JeSus, de
Caicó . . .............................. .
18. Hospital de Caridade de Móssoró, cl,e l\'Iossoró ..

5:000$0
5:000$0
10:000$0

PEP.NA1-.-IBUCO

19. Escola Agrícola São Sebastião, de Jaboatão (maJoração concedida por novo despacho presi, dencial) , . . ... , .......... ·............ .
20. Ginásio Dmu Bosco, de Petrolina ..... ._ ...... .

5:000$0
3 :000$0'

8:000$0
BAÍA

21. Abrigo dos Filhos do Povo, de Salvador
29 Abrigo dos Pobres de Bom Jesus da Lapa, de
Bom Jesus da Lapa ... _......... -........ .
23. Academia de Letras da Baía, de Salvador ..... .
24. Círculo Operário da Baía, mantenedor do Colégio
Santo Antônio, de Salvador . . .......... .
25. Congregação Mariana Acad&mic.a, de Salvador ..
21L Instituto Brasileiro para Investigaçilo da Tuberculose, de Salvador . . .............. .
27. :Irmandade da Santa Casa de f.Usericór'dia de Canavieiras, 'de Canavieiras . . ........... .

3:000$0
5:000$0
3:000$0
5:000$0
3:000$0
3:000$0
5:000$0

3'7!1
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28. Liga Baiana 'contra a Mortalidade Infantil, de
Salvador (majoração concedida por novo
despacho presidencial) . . ............. .
29. Santa Casa de ~~isericórdia, de Amargosa- ... .
30. Santa Casa de Misericórdia, de Cruz das Almas
(majoração concedida ·por novo despacho
presidencial) . . ......................... .

20:000$0
5:000$0
3:000$0
55:000$0

RIO DE JANEIRO

31. Abrigo dos Pobres (Caixa de Esmolas), de
Campos ........................ : ..... .
32. Associação Hospitalar Armando Vida I, de Sfio
Fidélis . . ........................... .
33. Casa de Caridade de Macaé, de Macaé (majoraç.ão concédida por novo despacho presidencial) . . . . ....................... .
34. Centro Espírita· Friburguense, de Nova Friburgo.
35. Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
de Niterói . . .......................... .
36. Fundaç.ão Policlínica e Maternidade de Campos,
de Campos ................... ., ...... .
37. Irmandade dos Pobres, de Rodeio ........... .
38. Jardim de Infânc.ia Alzira Vargas do Amaral,
de Campos . . ............. ~ .... -. ...... .
39. Veneravel Irmandade do Santíssimo Sacramento. de São Pedro da Aldem . . ....... .

3:000\)0
5:000$0
5:000$0
5:000$0
10:000$0
12:000$0
3 :ooo:>o
2:000$0
3:000$0
48:000:)0

DISTRI1'0 FEDERAL

40. Abrigo da Criança Pobre .................. .
41. Abrigo Maria· Imaculada do Instituto Protetor
dos Pobres e Crianças ................. .
42. Asilo· Espírita Joã.o Evangelista ............... .
43. Associação Brasileira de Farmacêuticos ........ .
44. Associação da Igreja Metodista e do Instituto Ana
Gonzaga (.Orfanato) .. .'· ............ , ..... .
45. Associação das· Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo .......................... .
46. Associação de :Educação Familiar e Social. ..... .
47. A(3sociação dos ArtiStas Brasileiros ............ .
48. Associação Espírita Francisco de Paula ....... .
49. Associação rrutelar de A'lenores ............... .
50. Casa do Estudante- do Brasil. ................. .
51. Casa Santa Inez . . ........................ ~ ..
52. Centro Espírita Irmã Catarina ............... .
53. Centro Excursionista Brasileiro ............... .
54. Club Naval (auxílio extraordinário) ........... .
55. Cruzada pela Infân,cia do Leme ..... ·.......... .
56. Dispensário dos Pobres da ImacUlada Conceição ..

30:000$0
6:000$0
:1 :C!Jü$0
5:000$0
5 :CO'.l$0

20:000$0
30:00(1$0
15:000$0
1U:000$0
46iJ:000$0
30 ·.000$0
30:000$0
10:000$0
6:00ú$0
250:000$0
5:000$0
_lO :000$0
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57. Faculdade de Ciências Econômicas do RiO de .Janeiro . .- ................... · ...... · · · ·. · · · .58. Federação das Socir.dades de Assistência aos LázarOs e Defesa contra a Lepra (para si e demais associações de assistência aos lázaros e
defesa contra a lepra, de conformidade com
o despacho presidencial) -. ................ .
59. Fundação Darci Vargas {mantenedora da Casa do
Pequeno Jornaleiro) ............... : . ... .
60. -Instituto da Imaculada (auxílio especial na conformidade dos despachos proferidos no processo n. 29 .8.f1-39,' para manutencão de 30
menores anormais) ..... ·................ .
61. lnstituto Médico Cirúrgi-co de Inhauma ......... .
62. Instituto Muniz Barreto ..................... .
53. Instituto Rocha Pombo ...................... .
64. Obra de .São Vicente de Paulo .................. -.
65: Sociedade Brasileira de Economia Política ..... .
66. Soe:.iedade de Concertos Sinfônicos do Rio de Janeiro . . . .............. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
67. União Espírita Suburbana, mantenedor'a do Asilo
da Legião do Bem .............. , ........ .

!O:OOOSO

~OQ

:000$0

30:000$0

!50:025$0
3:000$0
15:000$0
'3:000$0
5:000$0
5:000$0
10:000$0
5:000$0
!.661 :025$0

SÃO PAULO

68. Abrigo Santa Maria da Associação Protetora da
, Infância, de São Paulo ... ·................ .
69. Assistência Judiciária aos Militares no Estado de
, São Paulo, de São Paulo ................. .
70. Ass-ociação de Senhoras Evangélicas de São Paulo,
de São Paulo ........................... .
71. Associação Evangélica Beneficente, proprietária
da Vila Samaritana, de São Paulo (majora-.
ção concedida por novo despacho presidenCial) ........•.............•.' ...........•

72. Associação Patrocínio da Sagrada Família Jesus,
Maria, José, de Lo rena ................... .
73. Centro de Ciências, Letras e Artes, de Campinas
74. Colégio Coração de Maria, de Santos ........... .
75. Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Cafelânjlia
(majoração concedida por novo despacho presidencial) ............................. .
76. Cruzada das Senhoras Católicas, de Santos (majoração concedida por novo despacho presidencial) .................................. .
77. Exército de Salvação, man tenedor do Lar de Moças,
Je São Paulo ............................ .
78. Federação dos Cegos Laboriosos, de São Paulo; .
79. HoSpital Virgílio Pereira, de Barreiro ......... .
80. Instituto Histórico e Geográfico de Santos, de Santos .................................... .
81. Irmandade de Misericórdia de Taubaté, de Taubaté
82. ·Juventude Universitária Católica de São Paulo, de
São Pauló .............................. .
83. Liga Acadêmica de São Paulo, de S.ão Paulo ..... .

6:000$0
6:000$0
5:000$0

5:000$0
5:000$0
10:000JO
3 :Oú0$0
7:000$0

1 :000$0
6:000$0
ú:000$0
5:000$0
3:000$0
12:000$0
. .5:000$0
10:000$0
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84. Liga das Senhor ás Católicas de São Paulo, de São
Paulo ................................. .
85. Maternidade de Jaú, de Jaú .................. ..
86. Maternidade e Gota de Leite de Arai;"aquara, de
Araraquara . . . ......................... .
87. Mise_::.·icór:dia Botucatuense, de Botucatú .· ...... .
88. Santa Casa de Caridade, de Ibitinga ........... .
89. Santa Casa de Misericórdia, d·e Capivarí. ...... .
90. Santa Casa de Misericórdia, de Palmeiras ...... .
91. Santa Gasa de Misericórdia, de Sànto Arri~ro ... .
!J2. Santa Casa. de l\ysericórdia e Asilo dos Pohre·s, de
Batata1s ........................... ·... · ..
93. Santa Casa de Misericórdia .São José, de Cachoeira
(majoração concedida por novo despacho presidencial) . . .. ·......................... .
94. Santa Ousa de Misericórdia São Vicente de Paulo,
de São Pedro ........................... .
95. União Nacional dos Homens de Cor, de São Paulo

30.000~0

5:000$0
5:000$0
10:000$0
5:000$0
!O·C00$0
3 :000.~0 .
10.000$0
!0:000$0

"
45:000$0
10:000$0
10:000$0
244:000$0

PARANA

9õ.
~7.

96.

Associação de. Protecão à Infância e à Maternidade, de União de Vitória ....... : ....... .
Hospital de Caridade São Pedr<>, de Mal é .... .
Instituto Néo-Pitagórico, de Curitiba .•.......

6:000$0
3:000$0
3:000$0
12:000$0

S."u'l'TA. CATARINA

99.
HJO.
fOi.

Faculdade de Direito de Santa Catarina, de
Florianópolis . . . . .................... .
Hospital·Munic"ipal Santa Otília, de Orleans.:.
Maternidade de São Francisco, de São Francisco do Sul .............................. ..

12:000$0
2:000$0
20:000$0
34:000$0

RIO GRANDE DO SUL

!02.
103.

104.
105.
106.

137.
!08.

Asilo de M8ndigos de Pelotas, de Pelotas (maj-oração concedida por· novo despacho presidP-ncial . . . . .......... ~ . ~ ............ .
Asilo de Pobres do H. i o Grande, de Riu Grande.
Associação. Damas de Caridade, de Rio Pardo ..
Centro Ri'O-Grandense de Estudos Históricos,
de Rio Grande .......................... .
Colégio-Asilo Sagrada, Coracão de Jesus, de
São Borja .............................. .
Fundaç.ão Orfanato Bidart, de Bagé .......... .
Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira . • . . ..- ....•............ : . ...... .

10:000$0
5:00080
10:000$0
2:000$0
!O :000$0
3:000$0
30:000$0
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i09.
110.
111.
112.
113.

HL
115.
116.
1:!7.

118:

Hospital' de Caridade BraSilina Terra, de Tupaceretã . . . . ......................... .
Hospital dos Pobres, de Sãü Borja ............ .
Instituto Histórico e Geográfico elo Rio Grande
do Sul; de Porto Alegre ..........•...... ·... .
Instituto Pest8.!ozzi, de Cano;1s .............. .
Irmandade da Santa Casa ele Caridade, de Alegrete .......................... ·...... .
Santa Casa de Caridade d(! Urug-uaiana, de Uruguaialla . . ·............................. .
Santa Casa· à e Misericórdia de Arroio Grande,
cte Arroio ·arande ....................... .
Sociedade Beneficente Crnzeiras de Sãü Fran. cisco, de Porto Alegre ................... .
Sociedade Edueaofi.o e Carid-ade, mantcncdora
do Colégio Stela Maris, de Viamão .· ........ .
Sociedade Hospitalar Gil·uaew;e, do Giruá ...... .
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5:000$0
100:000$0
10:000$0
20:000$0
25:000$0
30:000$0
5:000$0
3:000~0

10:000$.0
3:000$0
281:000$0

-.---MA'l'O GROSSO

119.
i20.

Ordem •rerceira Regular de São Franciseo, de
Cáceres (majoração concedida:· p'Or noVo despacho presidencial) ...................... .
Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, de .Cuiabá ........................ .

3:000$0
20:000$0
23:000$0

GOIAZ

- 121.
-122.

Escola Agrícola Dom. Bosco, de Bonfim ....... .
Sociedade São Vicente de Paulo,. de Leopoldo
Bulhões . . . . ...... , ................ , ..

3:000$0
2:000$0
5:000$0

MINAS GEHAIS

123.

124.
125.
126.
t27.
128.

12.9.

Ambulat<lrio Sã'O Vicente de Paulo 1 de Cordisburgo . . . . ........................... ..
Asilo de Orfâs, do Diamantina ........ ~ ..... .
Asilo de São Vicente de Paulo, de Sete· Lal;ous.
Ca.sa de Caridade de lvlinas Novas, de I\Jiúas
Novas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · .. .
Casa de Caridade São Lourenço, de São Lourenço
Casa de Candade I... eopoldinense, de LeopDldina
(rnajoração.concedid·a poi· novo despacho presidencial) • . . . ........... '" ............ .
Colégi'O Agdcola São Francisco, de Conceição ..

3:000$0
12:00080
3:000$0
5:000$0
•20 :000$0
15:000$0
I0:000$0
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130.

Colégio N assa Senhora Auxiliadora, de Ponte

131.

ColégiO Nossa Senhora do Carmo, de Viçosa ... .
Co1onia Baiana Bel'l.eficente, de Pjrapora ..... .
Oonferência São Vicente de Paulo de Paracatú,
de Paracatú . : ...... : . .................. .
Conferência Vicentina Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de Manhumirim ......... .
Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Ip.anema .............. .
Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo. de Três Corações ........... .
Escola de Engenharia da Universidade de Minas
Gerais, de Bel'iJ Horizonte ................ .
Escola ·Paroquial São Domingos, de BAlo Horizont:e
Escola Superior de Agronomia c l\1cdicina .VeLerinária, ç.e Belo Hori:r.onte ... •., ........ '...... .
Hospital de Clíriicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte (majoração concedida por novo despacho presidencial) . . . .................. : ..
Rospital d€ Nossa Senhora das Dores, de São Domingos do Prata ............... -. .. ·...... ·..
Hospital de São Vicente de Paulo, de Antônio Dias
Hospital São Salvador de Alem Paraiba, de Alem
Paraíba ....................•............_.
Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, de Oliv~ira .................................. .
Irmandade N assa Senhora do Perpétuo Socorro
(Santa Casa de Caridade de Bom Despacho),
de Bom Despacho ............· ............ .
Lactário São Vicente de Paulo, de Oliveira ..... .
Maternidade Nossa Senhora do Patrocínio, de Campanha .............................. · · · ·
Orfanato Nossa Senhora das Dores, de Itabira ... .
Sa_nta Casa de Misericórdia, de Pitanguí ..... -.... .
Santa Casa de MiseriCórdia, de Piauí ......... .
~ociedade
Beneficente Frei Dimas, de Teófilo
Otoni (majoração concedida por novo despacho presidencial) ......................... .
Sociedade Beneficente São José Protetora do Hospital de Queluz, de Conselheiro Lafaiete (majoração concedida por nova de·spac.ho presidencial) . . . ............................ .
Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres, de Juiz de
Fora .................. · · .-.. · · · · · · · · · · · · ·
Sociedade de São Vicente de Paulo de Forll)iga,
de Formiga ............................. .

!32."
!33.
134.

!35..
!36.
137.
138.
139.
140.

14!.
142.
143.

144.
!45.
1,46.

147.
148.

!49.
!50.
151.

152.

!53.
154.

Nova . • • . . . . . . . · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · •

5 000$0
2 000$0
20 000$0
6 :OOO$ü
3 :OOO$l'

3:000$0
3:000$0
100:000$0
3:000$0
20:000$0

10:000$0
5 :000$0
3:000$0
10:000$0
5:000$0
5:000$0
5:000$0
!0:000$0
5:000$"0
25:000$0
3:00080
5:000$0

7:000$0
2'0 :000$0
3:000$0
354:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

379

Recapitulação por Estados:

Territórío do Acre ...... -. .......................... .
.1\..mazonas . . ..... ~ ................................ .
Pará ........................................... · ..
Ceará ............................................ .

Rio Grande ào Norle . , ................._.. ~ ....., ... .
Pernambuco . . . ............·...................... .
Bala ............................................. .

Rio de Janeiro ................................... .
Distrito Federal ................................... .
São Paulo .....................................· .....

Paraná .............. ·............................ .
Santa Catarina .................................... .
Rio Grande do Sul ................................. .

15:000$0
30:000$0
11 :000$0
60:000$0
10:000$0
8:000$0
55:000$0
48:000$0
1.661:025$0
244:000$0
12:000$0
34:000$0
281:000$0

Mato Grosso ...................................... .
Goiaz . . . . . ........ ·.............................. .
Minas Gerais ..................................... .

23:000~0

5:000$0
354:000$0
2.851 :025~0·

DECRETO N. 7. 340 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Dispõe sobr>e os exames. de saude dos fancionár>ios nos lugar>es onde
não haja mé,dicos oficiais, civís

O 'Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere
o arl. 7 4, letra a; da Constituição, d~creta:
Art. 1.0. Nos lugares em que ainda -não estiverem ,funcionando
as Secções de Assistência Social ·dos Serviços de pessoal civil, as
atribuições que competirem àquelas secções, constantes do decreto
n. 5. 652, de 20 de maio de 1940, poderão ser desempenhadas, tambem, por médicos militares ou civís, federais ou estaduais, e médicos ·municipais.
Parágrafo único. A colaboração dos médicos referidos_ neste artigo será solicitada à autoridade competente pelo chefe de serviço
ou repartição federal que da mesma necessitar.
Art. 2.o Nos lugares em que as Secções de Assistência Social
existirem, os seus respectivos chefes poderão, tambem, quando a
necessidade do serviço o exi,gir, solicitar, diretamente, à autoridade
competente a colabor.a-ção dos médicos referidos no art. 1.0 destedecreto, para o desempenho de qualquer das atribuições que às
mesmas secções competirem.
Art.. 3.o .Qs médicos militares ou civís, federais ou estaduais, e
os médicos municipais, poderão, para os fins dos artigos anteriores,
expedir laudos, compor ou completar juntas médicas.
·
Parágrafo único. Os laudos dos médicos ou das juntas, acompanhados dos documentos comprovantes, se houver, serão encaminhados
imediatamente à. autoridade solicitante, após a sua .conclusão, em
carater reservado.
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Art. 4.° Concedida a licença, decretada a aposentadoria ou .empossado o candidato, o chefe ou diretor de serviço ou repartição civil
federal enviará, em carater rBservado, oS respectivos procG.ssos, anexados os laudos de inspe1;ão e comprovantes às respectivas secções
de Assistência Social do .Serviço de pessoal coq'espondente para os
fins de reg isto, controle e arquivamento.
Parágrafo úmco. ús laudos de médicos ou juntas médicas. serão arquivcldos nas competentes secções de Assistência Social, para
conhecim:ento exclusivo dos respectivos médicos c chefe e não poderão, sob qualquer pretexto, ser retirados do arquivo, sob pena de
responsabilidade do chefe, salvo o' caso ·cte revisão· em: que apenas
aos médicos da ,junta será. facultado examiná-los na sede das secções.
Art. 5.ü Revogam-se as disposiç.ôes em contrário.
Rio ·de Janeiro, 5 de junho de 1941, 120.<? da Independêneia e
33.0 da República.
GETULIO VARGAS.

F1·ancisco Campos.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça lAma.
, OsWaldo Aranha.
Carlos de Souza Duarte.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.

J oaquin'J; Pedro de Salgado Filho.

DECRETO N. 7.341

-DE

6

DE JUljHO DE

l9H

Ap1·ova o Regulamento do Curso de Saude Pública 'a que se refere
o decreto-lei n. 3. 333 de 6 de junho de 1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art.. 1.°
n. 3.333 de
Pública, que
Art. 2. 0

Fica. aprovado, na forma do que dispõe· o decreto-lei,
6 de junho de 1941, o Regulamento do Curso de Saude
baixa assinado pelo Ministro da Educação e Saude.
R8vogam-se as disposições em contrário.

Rio de JaneirDJ 6
e 53.o d~ República.

de junho de 19!i1, 120·.0 da Independência
GE1'ULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
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Regulamento· para funcionamento do Curso de Saude Púhlica, a que se :refere o à.e!:rcto-lei n. 8.333, de 6 de junho de :HMi
CAPíTULO I

Art. 1.0 O Curso de Saude Pública (C. S. P.) a que se refe1·e o
decreto-lei n. 3. 333, de 6 de junho de 1941, enquanto não dispuser
de instalações próprias, será realizado no Instituto Oswaldo Cruz
(I. O. C.) ou em dependências do Ministério da Educação e Saudc
(M.E.S.L que possam ser utilizadas para as aulas e trabalhos escol,ares, a critério do diretor geral do Departamento ·Nacional de
Saudc (D.N.S.).
Art. 2. 0 No C. S. P. serão ministradas as seguintes disciplinas:
I - Microbiologia e Imunologia aplicadas à Saude Públi'ca;
II Parasitologi~ aplicada à Saude Pública;

III - Estatistica sanitária;
i:V - Saneamento ur·bano e rural·
V - Fisiologia aplicada à higiene';
VI Epidemiologia e profiláxia (i." parte);
VII - Epidemiologia e _profilaxia (2 ... parte);
VIII - Nutrição;
IX - Higiene da criança;
X Higiene industrial;
XI - Higiene mf)ntal;
XII - Organização e Administração sanitárias.
Art. 3. 0 Os programas do curso serão organizad·os de modo que
seja atendida a conveniente harmonia de orientação didática entre
as divers.as disciplinas.
Art. 4.0 As aulas deverão ser da.das rigorosamente de ac.ordo
com o horário, versando integralmente· a matéria constante do programa, com a 'responsabilidade direta dos professores, sendo as infraçiões destas disposições examinadas pelo dirigente do curso, que
proporá ao diretor do I. O. C. as providências necessárias.
§ 1.0 Os assistentes serão obrigados a comparecer às aulas leóricas e prátwas, auxiliando devidamente o professor.
§ 2.0 O professor poderá encarregar o assistente àe mitÍistrar
parte do programa de cada disciplina.
Art.' 5. 0 Em cada disciplina não poderão ser dadas mais de duas
aulas teóricas no mesma· dia.
Art. 6. 0 Na execução do programa do eurso, de acordo com ·a
natureza do assunto, serão adotados, como meio de ensino, preleções,
trabalhos de laboi'atóri9 e, eventualmente, excursões e visitas a instituições.
Art. 7.0 As preleções deve.rão, sempre que o assunto permita,
ser acompanhadas de apresenlação de gráficoS, esquemas e projeções luminosas, prepar~ções e outros .elementos de objetivação do
ensino.
Art. 8.0 O tempo destinado a c.ada preleção. será de cinquenta
·minutos.
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Art. 9.0 Nos laboratórios, os alunos serão exercitados, ·individualmente, nas práticas de- processos de técnica e experimentação e no
manejo de aparelhos.
;
Parágrafo único. Nos trabalhos práticos realizados, será exigida dos alunos a apresentação de relatórios minuciosos, com observações pessoais sobre temas determinados.
Art. 10. As excursões s_erão precedidas de um·a exposição geral
e tefão carater obrigatório, cumprindo ~aos alunos apresentar, após
as mesmas, relatório.
CAPíTULO II
DOS PROFESSORES E ASSISTENTES

Art. 11. As disciplinas_ do curso serão lecionadas por técnicOs
nacionais ou estrangeiros, de reconhecido saber, de preferência extranumerários admitidos na forma da lei.
§ 1. 0 Poderão, tambem, ser designados pelo 1Iinistro da Educaçãc
c Saude, para professores e assistentes. funcionários do Ministério
da Educação e Saude mediante proposta· anual do Diretor do I. O. C.
~ prévia autorização do Presidente da República.
·
0
0
§ 2. As- pessoas designadas na forma do § 1. deste artigo poderão ser, em casos especiais e a critério do Ministro da Educação
. e S"aude, çlispensados dos trabalhos do serviço ou repartição em que
estiverem lotadas.
§ 3.0 Os professores e assistentes design.ados nas condições do
·§ i.0 deste artigo perceberão a gratificação especial de 50$0 e 30$0, '
respectivamente, por hora de aula dada, até' o limite máximo de 12
horas por semana.
§ 4.0 Os professores e assistentes, quando dispensados dos ser-viços nos termos do § 2.0, não perceberão a gTatificação de que cogita o § 3.0.
·
§ 5.0 O horário do curso deverá ser orgnnizado de maneira que
não prejudique os trabalhos de, que s5.o incumbidos os funcionários
indicados no § 1.0 deste artigO.
CAPíTULO IIl
DA 1-:L\'l'RÍCULA

Art. 12. A matrícula no C. S. P. só será permitida ao portador
de diploma de médico, expedido po-r escola .de medicina, oficial ou
reconhecida, e devidamente reg-islado no ·M. E. S., e ao- que tiver
sido habilitado nas proVas de admissão e classificado dentro do número de vagas fixadas anualmente.
§ 1. 0 Encerradas as inscrições realizar-se-ão as provas de admissão, versando sobre con tíecimentos funda,rnentais de matemática)
física, químic-a, biologia geral e hematologia, de. acordo com b programa anualmente publie-ado.
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§ 2.0 At nOrma~ para as provas de admissão serão estabelecidas
em instrucões, expedidas pelo Diretor do I. O. C. e aprovadas
pelo Diretor Geral do D. N. S.
§ 3. 0 O candidato qu~ for portador de divloma do curso geral
de· aplicação do I. O. C. terá preferência para a matrícula -independente de prova de admisSão, e ficarú dispensado das matérias já
estudadas no referido curso.

Art. 13. O pedido do inscrição deverá_ ser dirigido ao Diretor do I. O. C., durante o . mês de dez·e·mbro; e instruido com os
seguintes documentos:
a) prova de- ·identidade;
b) prova de quitação com o serviço militar;
c)
atestadO de vacinu;
d) folha corrida;
e)
atestado de sanidade físi-ca e m0ntaí;
f) 4a prova refer)da no· artigo anterior e seus parágrafos.

Art. 14. O número de vagas do curso será fixado, anualmente, p-elo Diretor Geral do D. N. S_., me·diante proposta do Dir·etor do I.O.C.
CAPíTULO IV
DO REGIME ESCOLAR

Art. 15. O curso terá a duração de um ano, iniciando-se a 2
de janeiro e terminando· a 30 de dezembro, obedecida a seguinte
ordem cte trabalhos escolares:
de
de
de
d) de
e) de
f) de
g) de
h) .de
aulas;
i) de
j) de
relatórios.
a)
b)
c)

2 a 7 de janeiro - prova de habilitação;
8 de janeiro a 2:3 de marc_;.o - 1.0 período de aulas;
211 a 31 de ma1·ço - exames;
1 de abril a 15 de junho - 2.0 período de aulas;
16 a 23 de jullho - exames;
21.1: do junho a 7 de setembro - 3.0 período de aulas;
8 a 15 àe seterllbro - exames;
16 de se·tembro a 30 de novembro - 4.0 período de
1 ·a 7 de dezembro - exames;
8 a 30 de deze·mbro excursões e apresentação de

Art. 16. As disciplinas serão lecionadas nos diversos per'íodos, obedecida a seguinte. distribuiç:-ão:
1. 0 período de aulas:
Microbiologia e imunologia aplicadas à Saúde. Pública.
Parasitologia aplicrida à S:wde Pública;
Es~atística sanitária.
2.0· período de aulas:
Microbiologia aplicada à Sande Pública;
Parasitologio: a1Hicada à Saude Pública;
Fisiologia aplicada à higiene.
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.3.o período de aUJas:
Saneamento urbano e. rural;
Epidemiologia e profi·iaxia (La parte);
lligielle industrial;
·
Higiene da criança.
4.o' Período de aulas:
Epidemiolog-ia e profilaxia (i.a parte);
Nutrição;
Higiene mental;, .
Organização e arlri1ini·straoão sanitárias.
ArL 17. OS es~úgio.s e os trabalhos práticos s-erão f~itos
nos laboratórios do 1. O. C. ou em outras dependências do Ministério, da Educação e Saude.
Art. 18. O nlnno ~~ obrigado a apresentar relatório dos trabalhos e observações feilas duranLc os estágios.
Art. 19. O núm-e-ro de horas. correspondentes ao ensino de
cada diseiplinot será anualmente fixado pelo Diretor Geral do
D. N. S., mediante proposta do Diretor do I. O. C.
Art. 20. As normas para os e-xames Serão estabelecidas em
instruções, expedidas pelo Di.rotor do I. O. C. e aprovadas pelo Diretor Geral do D. N. S., obedecendo às seguintes bases:
§ L0 O aluno será considerado reprovado na dsiciplina:
a) e-m que obtiver nota final _inferior a sessenta, que será a
média aritmética das- notas do exame, dos relatórios e dos trabalhos práticos;
b)
em que faltar a mais de 25 o/o das aulas;
c)
a cujas provas nfw comparecer.
§ 2.o O aluno reprn\rr.do em uma só disciplina do mesmo peJ.·íodo poderá f;:;z81' novo exame, nntes doS exame::: do período imediato.
§ 3.0 . O aluno reprovado em mai::: de uma discipÜna do mesmo
pe.l·iodo não p,oderá contlnn<H o. curso. Poderá entretanto, matrt~
cu!ar-se no período corres}Jcnclenf.e do curso imediato._
§ 4. 0 O aluno que , incidir pm· duas ·veze·s consecutivas no dispo8to no§ anterior não pod(•,rá nw.tricular-se novamente.
Art. 21. .-\. nota fin:1l úo curso será a· média aritmética das
'notas finaie obtida~; nas (ÜVel'~as di.-~ciplinas.
Art. 22. Ao alurio quo concluir o curso será conferido um cer-

tificudo de médico sanilarlsta, no qual será consignada a nota final
de.J~provação, upu~nda de acordo com o ~l'tigo anterior.
CAPiTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Sem'pre que nova turma, por conclusão do curso, vier
acrescer o número dos portador-c~· de certificado de habilitação no G.
S. P ., se.rá feita uma reVisão na classificação, ·segundo a nota final;
consignada no referido cGrtificado.
Parágrafo único. Em ea~O de empate, terá preferência o can~
di-dato que melhor nota tivol' conSeguido em Administração e Organização Sanitárias.
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Art. 24. Cada aluno. será responsavel pelo material que lhe seja confiado para os trabalhos práticos.
DiSPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 25. o~ candidatos que tenham seguido o Curso de Higie:ne. e Saúde Pública, a que se refere o decreto n. 19.852, dé 11 · cte·
.abril de 1931, 'ou que helo se tenham matriculado, ficarão dispensa.,..
dO$ das _provas de admissão e das matérias de que já tenham prestado exame.
Art. 26. O curso atualmente em funcionamento será adaptado
às dispo~ições do presente Regulamento, de modo a estar termin;;tdo
no máximo em 31 de ·dezembro de 1941, de acordo com as instruç_ões
a serem expedidas pelo Diretor Geral do D. N. S.
Art. 27. O curso, que deveria começar a 2 de janeiro do cor1'ente ano, será iniciado a 2 de julho, devendo para isso o Diretor do
·:r. O. C. submeter, ao Diretor GerD.l do D. N. S., ·aiS normas a se. r.em observadap l)ara seu perfeito funcionamento, fican1dO entendido'
·que a sua duração será de 12 meses e observadas todas as condições
-fi~adas neste Regulamento.
Rio de Janeiro, 6 de junho dr: 1941. -

DECRETO N. 7.342-

DE

6

Gus[a·vo Capanema.

DE JUNHO DE

1941

.Apr·ova o Reçf1,.tlamento pára o Ser'viço de lnfm·maçõe3 da Artilhar-ia

Ainda não foi publicado' no Diário Oficial.

DECRETO N. 7.343

-DE

9 DE

JUNHO DE

1941

Extingue' cargo excedf!nl'e

O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere
•o art. 74, Ieira a, da Constituição e nos termos do art. 1. 0 , alínea n,
-do Cecreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto um (1) Cargo da classe G da carreira de
Datilógrafo, do Quadro único, do Ministério da Agricultura, vago em
-virtude da exoneração de -Anrelia Amo rim Mendes de Moraes; deven,do a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 R_ovogam-se as dispo'sições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junhO de 1941, 1?0.0 da Independência e,
'53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.
Col. de Leis -
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DECRETO N. 7.344 -DE 9. DE JUNHO DE 1941

E,xtingue cargo excede.nte
O Presic!.ente da República, u_Fando ela atribuição que ~he confere-·
o art. 74, letr~ a, d~ Constituicão e nos .. termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n' 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:.

Art. 1.0 Fica extinto um (1) r.argo da classe H da carreira de
Prático Rural, ·cto Quadro único, do Ministério da Agricultura, vago
em_ virtude;_ q~ ~posentado.ria r e Antonio Ribeiro do Nascimento, de-.
yendo a dotação correspondente ser levadq a crédito da conta corr ~~te ~o me.., mo Quadro do referido Ministério.
Art. , 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 9 de junho de 1941, 120.0 dá Independência e:

53.o da República.

•
GE'l'ULIO· VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.345- DE 9 DE JUNHo DE.1941

Ext-ingue cargos eXcedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lh.e confere-·
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.9, alínea n,..
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art., 1.° Ficar.n extintos Cinco (5} cargos da classe I da-_ carreira
de Eng·enhciro do Quadro único, do Minislério da Agricultura. vagos
em virtude da promoção de Abél Diniz· Mascarenhas, Marfo Pimentel·
de Bittencourt Leal, 'l'horrié Salgado Reis, Armando Mosteira e J'ose
Pacheco da Veiga, devendo a dotação· correspondente ser levada a.
crédito da conta corrente do mesmo Quadro, do referido MinistéJ?io ..
Art. 2.0 Revog3.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 ·de junho de 1941, 120. 0 da Independência e53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Carlos
DECRETO N. 7. 346 -

d~

Souza Dum•te

DE 9 DE .JUNHO DE 1941

Suprime cargo extint_o

O Presidente da RePública, usando da atribuicão que- lhe confereo art. 74, letra. a, da Constituição e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei (1, 3.195, de 14 de abril de 19ld, decreta:
Art. 1.0 Fica ~uprimido 'um Ú·) · cargo da classe D da ·carreira-.
de Segeiro, do Quadro I, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,.
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vago em virtude da promoção de Salvador· Fernandes; .ficándo Eem
aplicação a, dotação correspond!3nte.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Ri-o de Janeiro, 9 de junho de 1941, 120." da l@.ependência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos..

DECRETO N; 7.347

-DE

9

DE JUNHO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe cónfere
o art ,_ 7 4, letra a, da. Constituição e ri. os termos do art. 1.0, alinea n, do
decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe C, da carreira de
Pirita, do Quadro I, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
vago em virtude da promoção de Severo Corrêa Pinto, ficando 8em
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de· junho de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República:
GETULIO V AJ:!.GAS.

Francisco Campos.

DECRETO N. 7.348-

DE

9

DE JUNHO DE

1941

. Suprime cargo extinto
O PYesidente da República, usando da atribuição' que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termo-s do art. 1.o, alínea n, do
decreto-lei n. 3.1•95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe D, da carreira
de Alfaiate. do QuaQro I, do MinísLério da Justiça e Negócios Interio.:..
res, vago em virtude da aposentadoria de Marcos Evangelista de Morais, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2:0 Revogam-se as disposições em coritrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República
GETULIO VARGAS,

Francisco Campos.
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DECRETO N; 7.349 -

9

DE

DE JUNHO DE

1941.

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando f!a atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituiçãb e nos termos elo art. :!.0 , alínea
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

:n:

Art. f.O Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E de carreira
de Encarregado- de Oficina, do Quadro I, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores,. vago em Virtude da promoção de José Bueno
Martins, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se as diSposições em ·contrário.·
Rio de Janeiro, 9 de .lunho de 1941, 120.0 da IndeJ)endência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Francisco Campos.
DECRETO N. 7. 350 -

DE

9

DE JUNHO DE

Ül41

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4; letra a, da Constituição .e nos termos do art. 1.0 , p,línea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de_abr'il de 1941, d8creta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cal'go da classe B da carreira
de Cozinheiro, do Quadro I, do Ministério da Justiç.a e Negócios Interiores, vago em virtude da Prorrioç.ão de Manoel de Araujo, ficaqdo
sem aplicaç.ão a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
!Úo de -Janeiro, 9 de junho
53.o da República.

4e

1941, 120.0 da Independência e
GETULIO

VARGAS.

Fran.dséo. Campo"~.
DECRETO N. 7.351 -

DE

9

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo excedente
~o. Presidente da República, u.s·ando da atribuição .que lhe r.oníere o árt. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art.. 1.0, alínea
n, do.decreto-lei n. 3.195_, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. ·1.0 -Fica extinto 1 cargo da classe I, da ca'rreira de Polí...cia Fisca,l, ào Quadro Permanerite, do Ministério da Fazenda, vago
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em virtude do falecimento de Artur . M.oreno, devendo a dotação
correspondente ser· levada a crédito ·da conta corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.o ·Revogam-'6'e a~ 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1941, 120.0 da Independência

0

53.0 da República.
GETULIO

VARGAS

A. de Souza Costa
DECRETO N. 7.352

-DE

9

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, ms·ando da atribuição que· lhe. confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos ·do art. 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 1<1 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fic"a extinto 1 cargo da clas-se G. da carreira de Polícia Fiscal, do Qu~dro Permanente, do Ministério da· Fazenda, yago
em virtude do falécimento de Samuel Pires Ferreira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do
mesmo Quadro do teferidó Ministério.
Art. z.o Revogam-'6'e as dispOsiÇões em contrári-o.
lho de Janeiro, 9 de junho de 19/d, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULJO

VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 353, -

DE

9

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando ·da atribuiÇão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0 , alínea n, do

decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19/d, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo de ~lasse F, da carreira 'de P.olicia
Fiscal, da Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, vago em virtude da' transferência de Gabfiel Barreto do Couto, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de _1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO V AÍtGAS.

, A.

de

Souza Gostá.
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DECRETO N' 7 o354 -

DE

9.

DE JUNHO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do arL 1.0, alínea n, do
decreto-lei no 3o195, de 14 de abril de 1941, decreta:·
·
9

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro, Padrão 9, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago-- ein
virtude da aposentadoria de Rita Teles de Pinho, devendo a dotação
correspondente ser levada a créditó da conta üOrrt:mte do Quadro Perma:p.ente, do. mesmo Ministério.
Art. 2:0 Reyogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro,' 9 de junho de 1941, '120.0 da Independência c
53o0 daRepúblicao
GETULIO VARGAS,.

A de Souza Costa
o

DECRETO No 7 o355 -

DE

9

DE JUNHO DE

o

1941

Extingue cargos 'eXcedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constitutção, e nos termos do art. 1.0 , alínea n·. do
decreto-lei no 3o195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficilm extintos 5 cargos da classe E, da carreira de Ser-vente, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da aposentadoria de Romeu Stozemback Moreira e Armando
Joaquim de Almeida é nomeação de Orlando Goncalves, José dos Santos e Olívio Faria Marinho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Mi' nistério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposicões -em contrário.
Rio de Janeiro, .9 de junho de 1941, 120.0 da Indépendência e
53 oo da República o ·
iETULIO VARGAS.
o

de Souza Costa.

391

A'Í'OS DO 'PODER EXECUTIVO

DECRETO.N. 7.356-

DE

9

DE JUNHO DE

1941

Aprova a justificação lhas despesaS feitas, co.m as Sub-estações para
o aum. ento da rede de t1·ansrnissão e distribuição de força e luz,
pela Companh-ia Docas de Santos
O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere·
:o art. 7~, letra a, .da Constituição, decreta·:
Arti.go único. Fica aprovada· a justificação apl'esentada péla
<Companhia Docas de Santos e. que Coin este baixa, rubricada pelo
.Diretor da DiVisãO de O~çamento do Departamento de Administração
'tia Viação ·e Obras PúbliCas, das despesas feitas, na importância total
·de 364:384$266 (trezentos e sessenta e quatro etmtos trezentos. e: oitenta e quatfo mil duzentos e .sessenta e seis réis), com as sub-est~
·ções para o aumento da rede de transtnisSão e diStribuição dB força
-e luz, no p()rto. de San.tos. .
'
Parágrafo úllico; De a:cordo cÓm o àrt. 1.0 do çlecreto. n. 658-A,
·de 21 ·de fevereiro de 1936, é a Companhia Docas de Santos autori-:
:zada a levar a referida importância à sua conta dé capital.
Rio de. Janeiro, 9 de junho de 194.1, 120.0
153. 0 da República. ·

d~

Independência e

GETULIO VARGAS.

João de lltendonça Lima.

DECRETO N. 7. 357 -

DE

9

DE JUNHO DE

194:1

.:Aprova a iusti(icação das despesas· feitas, com o aumento da rede de
transmissão e distribuição de força é luz, iiela Companhia Docas
de Santos
O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere
-o art. 74, letra a, da Constituição) decreta:

Ar.tigo único. F·ica aprovada- a jUstificação apresentada pela
·Corripanhia DOcas dê Santos e que com este baixa, rubricada pelo
Diretor da Divisão de Oréamento do Departamento de Administração
·da Viação e Obras Públicas, da·s deSpesas feitas, na iinportância total
de 993:093$694 (novecentos e úoventa• e três 1contos noventa e três mil
seiscentos e noventa e quatro réis),.com o aUmento da rede de transmissão e distribuição de força e luz no porto de Santos.
Parágrafo único. De a·cordo com o art. 1.o do decreto n. 658-A,
de 21. de fev:ereiro de 1936, é. a Companhia Docas de Santos autol'i..zada a levar a referida importância à s'ua conta de capital.
Rio de Jane'iro, 9 de junho de 19/d, 120. 0 da: Independência e
'53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Li-ma.

1
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DECRETO N .· 7 .. 358

-DE

1-0

DE .JUl'<HO DE

194.1

Retifica a redação do decreto n. 7 .130, de 7 de maio· de 1941'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o art. 74, l~tra· a, da Constituioão, decreta:
Art. 1.o O art. 1.0 do decreto n. 7.130. de 7 de maio de 1941,
passa a ter ~ seguinte r:edação: "Ficam suprimidos do'is ca~gos, em
comissão, de assistente~ padrão I, da Faculdade de Medicina de Porto.
.A-legre, do Quadto Suplem'3ntar do M.inistério da Educação e Saude~
que se acham vagos em virtude das e:xone:raoões. de João Rechden e
Hício Luiz Ferreira".
AÚ. 2.o H.evogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 19ld, 120. 0 dü Tndependôneia
53.0 da Repúbiica.
GETULIO

Q-

VARGAS.

Gustavo Capaneina.

DECRETO N. 7.359-

DE

1(1

DE JUNHO DE

19/d

Autoriza a Companhia Jtatig a lavrar' jazidQ..s de rochOA betuminosas
e piTo-be.tuminosas., em terrenos de domin'io privado, no Município de Guareí, Estado de São Paulo

O Presidente da 'Repúbl1ca, usando da atribuição. que lhe corifere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista os· decretos.:..leís
ns. 366, de 11 de abril de 1938, 538, de 7 de julho de 1938, 1.217,
do 24 de abril de 1939, 1 . 985, de 29 de janeiro de H40 (Código de
Minas) 1 decreta:
Art. 1.0 Fira autorizada a Companhia Itatig a lavrar, sem prejuízo das d"isposições ·legais que vierem a ser decretadas, jazidas de
rochas betuminosas e piro-betuminosas - classe IX - em uma área
de 141,72 Há (cento e quarenta e um hectares e setenta e doí.s centía-res), situada em terrenos de domínio privado, no bairro denominado Capela Velha, Município de Guarei, comarca de. Tatuí, Estado de São Paulo, definida pelo seguinte. perímetro, que se inicia e
se fecha na estrada de rodagem Guarei-Capela, no cruzamento desta.
com o córrego Barreirinha, e que é formado pelos alinhamentos qu~
se mencionam na ordem de sua sucessão: número uni, compriment-o
222 (duzentos e· vinte e dois) metro"s, rumo 580 {)8' NE; número dois,
·comprimento 1 580 (mil q'uinhentoa e .oitenta) metros, rumo 15o 32'
. NW; número três, comprimento 148,90 (cento_- e quarenta e oito metros e noventa c'entimetros), rumo 6{)0 17' SW; númera quatro, com-.
prjmento 61,.60 (sessenta e um metros e se.ssenta centímetros), rumo
57° !5' S\V; número cinco, comprim.ento 25,10 (vinte 'e ·cinco metros
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e dez centímetros)., rumo 52° 14' SW; número seiB, comprimento
1?8,90 (cento e·· vi'nte e oito melros e noventa centímetros), rumo 530
25' NVl; número sete, comprimento 23,30 (vinte e três metros ·e
trinta centímetrOs), rumo 60° 59' NW ;· número oito, comprimento
72,10 (setenta e dois metros e dez centímetros), rumo 31° 34' SW;
número nove, comprimento 54,10 (cinquenta e quatro metros e dP-zcenLímetros), rumo 80° 12' SW; número dez, comprimento 1{)8,30
(cento e oito met:ros e trinta centímetros), rumo 62° 16' SW; número onze, comprimento. 1!6.30 (quarenta e sei-s metros e trinta centímetros), rumo 68° 55' 'NW; número doze, comprimento 87,20 (oi(tenta e sete metros e vinte Centímetros)r rumo 68° 47' NW: número
treze, Comprimento 113,80 (cento e treze metros e oitenta centímetros). rumo 68° 3.9' .NW; número quatorze, comprimento 58,80 (cin-

quenta e oito metros e oitenta centímetros), rumo 68° 26' NW; número quinze, eomprimento 53,20 (éinquenta e três metros e. vint~
centímetros), rumo 50° 30' N\V; número dezesseis, comprimento
54,90 (cinquenta e quatro metros e noventa centímetros), rumo 35°
22' NW; número dezessete, coinprimento 66,40 (sessenta e seis metros c quarenta centímetros), rumo 33° 37' N\V;· número dezoito,
comprimento 108,20 (cento e oito metros e vinte centímetros), rumo
75° 11' SW; número dezenove, comprimento· 138,80 (cento ·e trinta
e oito metl·os e oitenta centímetros), rumo 68° 44' NW; númerO vin- ·
te, comprimento 171,6'0 (cento e setenta e um metros e sessenta centímetros), rumo 41° 00' SW; número vinte e um, ·comprimento 76,90
(setenta e seis metros e noventa centímetros), rumo 54° 21' SW; número vinte e doi-s, comprimento 186,40 (cento e oitenta e· seis metros
e quarenta centfmetros), rumo 82° 30' SW; número vinte e três, comprimeiro 2 320,00 (dois mil trezentos e vinte metros), rumo 47°
52' SE.
§ 1.0 Este decreto, transcrito no livro própi'io. do Conselho Nadanai do Petról-eo, será o titulo de autorizaoão de lavra, a qual só·
poderá transmitir-se na forma da lei.
§ 2.0 A autorizada .solicitará ao ·Conselho !Nacional do PetÍ'óleo,
dentro do prazo de 60 ·(sessenta) dias, contados da data da publicação
deste decreto, a demarcação da área de lavra de· acordo com o diSposto no art. 35 do .Código de Minas.
§ 3.0 Os trabalhos de Iavrà serão confiados a técnico legalmente
habilitado; e não será admitido novo· engenheiro para dirigi-los sem
prévia licença .do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 2. 0 .Esta autoriz~ção é outorgada mediante a Satisfação das
condiç?es previstas no art ..34 do Código de Minas..
Art. 3. 0 O ConGelho_ Nacional do Petróleo fiscalizará a execução
do disposto neste decreto.
Parágrafo único. O fiscal do Conselho Nacional do Petróleo terá
ampla autoridade para conhec-er todos os atos técnicos, administrativos e finaneeiros da autorizada, podenro sustar a execução daqueies
que contrariem disposiçõe-s legais e ~ expressas 11este decreto.
Art. 4. 0 Esta autorização perdurará enquanto a lavra for mantida em franca atividade, ficando sujeita, todavia, às condições~,~de nulidade, caducidade e extincão prescritas em lei.
Art. 5.0 A autorizara respeitará os direitos de terceiros, ressarcindo, a quem de direito, os danos e prejuizos que ocasionar, não res ..
pondendo o Governo pelas limitações que possam sobrevir a este título da oposicão de ditos direitos.
·
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Art. 6.o A autorizada pagará ao Governo-· Federal a taxa que fm.·
devida, na forma do art. 31 do Código de Minas.
Art. 7.o Por ato Co Governo, ouvido o Conse-lho Nadonal do Petróleo e a autorizada na forma do -art. 37 do Código de Minas, serú
decretada a caducidade da presente at.ltoÍ'i~ação se a :mtorizada, dent-:ro dos :r'e..">Péctivos pi'azos, hão cumprir as obrigações estabelecida~
neste <tecreto.
·
Art. 8. 0 O título·a ·Que alude o.§ 1.0 do art. 1.0 .deste 'decreto
pagará de táxa a impúrUincia dw 1:417$200 (um conto quatrocentw
e dezessete mil e duzentos ·réis), correspondentes a 10$000 (dez mil
réiS} por hectare de área aUtoriZada, pa·ra lavra, dé:Pois do que se
fàtá a tr~riscrição re·rerida no mes:tno parágrafo.
Art .. 9.0 Revogam-se as disposições effi· contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
:53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.

DECRETO N .. 7. 360 -

DR

i o DE

JUNHO DE

i 941

Aprova noVa _tabela riurhéril:a para o pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de Saude do Exército
, O Presidente da RepúbÍica, usando da atribuição que lhe. confere o art. 74; letra a,. dá Cons~ituição, decreta:
Art. 1. 0 A tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de Saude do Exército, do Ministé1~io da Guerra,
:aprovada pelo Decreto n. 6;667~ dê 31 de dezembro de 1940, Jica
-substitui da pela que se encontra anexa a este decreto.
ArL 2.0 A despesa correspondente, na importância de 720:600$0
(setecentos e virute contos e seiscentos mil réis), correrá peia Verba i
:..._ Pes.soal, Consignáyão U - Pessoal Extranumerário, sendo 681 :600$0
(seiscentos e oitenta e· um contos e seisc()ntos mil réis) à conta da
flubconsignação 05 - Mensàlistas, e 39:000$0 (trinta e nove contos
·de réis) à conta da Subconsignacão OS - Novas admissões, e.tc., do
vigente orçamento daquele Ministério.
Art. 3. 0 Revogam-se~ as disposicões em contrário.
Ri& de Janeiro, 10 .de junho de 19111, 12o.o da ··Independência e
:53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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MINISTÉRIO -

GUERRA

REPARTIÇÃO---.., DIRETORIA DE SAUDE DO EXÉRCITO
TABÊLA NUMÉRICA

Número
Função
3 Artífice ...................
2. Artífice .................. .
51 Dentista
20 Dentista
7 Dentista
! Déntista ............

·-······

Ref. de
salário
VII
IX .
XII
XIII

XV

1:100~0

XVII

87

Despesa
anual
14:400$0
12:000$0
397:800$0
168:000$0.
75:600$0
52:800$0

720:600$0
TABELA ORDINÁRIA

3 -

Artífice VII -'- 400$0

1. Higino Fernandes de Souza, Carneiro.
2. Nadi Pradi Dias.
3. Rolando Aragão Machado.

2-

Artífice IX -

500$0

1. José Andrade Neto.
2. Manoel Rogério.

51 1.
2.
3.
4.
5 ..
6.
7.
8.
9.
1.0.
11.
1.2.
13.
14.
15.
1.6.
17.
18.
1.9.
20.
21 ..
22.
23.
24.
25.

Salário
mensal
400$0
500$c
li50$P
700$0
900$0

Dentista XII -

Alcides Gomes da Cruz.
Aloísio Guimarães.
Antonio Bastos.
Antonio José.
Carlos Brasil Corrêa.
Carlos de França Bueno.
David Damazio.
Dilermando Dias de Cerque Ira ..
Edison Vieira Ferreira.
Erico Carneiro.
Ernesto João Ludolf Waldemann.
Francisco Fernando ·vasques.
Francisco de Paula Souza.
Geraldo Pinto da Costa.
Geraldo .Sales Dias.
Jair Cruz Lima Raton.
Janson Alves de Lima.
João Damasceno de Godoi.
João Falcão Brandão Júnior.
Jorge David.
José Atilio Tenuta.
José Campeli Filho.
José Cardoso da Cunha Coimbra.
José Guilherme Azevedo.
José Pimentel Santiago.

650$0
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26. Julio Cabral Krauss.
27. La ante Martins.
28. Luiz Antonio de Araujo Carvalho.
29. Luiz Ornar Panaim.
30. Luiz Reinaldo de Carvalho.
31 . Manoel Mendes.
32. Milton Miranda Moreira.
33. Moacir Amiwtás da Costa Barros.
3L Nicolau Kluge.
35. Roberto Florentino Santonja Bréa.
36. Rui Brasil Catanhede.
37. Vicente Ferraz de Almeida Prado Neto.
38. Vicente de Paú!a Romano.
39. Vitalino Esmanhoto.
40. W.alter Pereira Gonçalves.
41. Pau!ino Pessôa de Mello.
42. Paulo Cristofáro.
1,3 a 51. Vagos .
20 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15 .
16.
17.

18.
19.

20.

'/UU:fíO

Armando Satamini de Abreu.
Arquimedes Ferreira de Omena.
Aureliano Teixeira de Albuquerque.
Cassio Pereira da Cunha.
,
Custodio Geraldo Ferraz de Barros.
João Espinola Corrêa.
João Pant3.leão.
Joaquim JoSé Lopes.
José Miguel Fernandes .Júnior.
Luiz Améri-ca Soares de Farias.
Manoel. Ferro e Silva.
Mauro de Mattos Abrantes.
Moacir Goncalves da Gosta.
Pedro da Cunha Bastos.
Or !ando Bruno :
Raimundo Regina Ido de Melo.
Reginaldo Barreto de Almeida.
Sebastião Ferreira da Silva.
Waldir Fonseca.
Vago.
7 -

1.
2.
3.
4.
5'.
6.
7.

Dentista Alll -

Dentista XV -

900$0

Arlindo Leite.
Climacp Anesio da Costa.
Diogo Valentim Palma.
Esopo Carrara.
Evando Pereira Mnnhoz.
Irineu da Costa Lo mar.
Sílvio Placentini Eyer.
4 - Dentista XVII- 1 :100$Ó

1.
2.
3.
4.

Bartolomeu Lopes.
Epaminondas Vieira Peixoto.
Firmo de Barros Perestxelo Carvalhosa.
Silvio de Freitas Pereira.
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DECRETO No 7.361 -

DE 10 DE JUNHO DE 1941

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista do Departamento de Imp?'ensa e· Propaganda
D

O Presidente da Rep~blica, usando da,. atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar no -corrente exercício,
as anexas tabelas numéricas do pesso&l extranumerário mensalista·
do Departamento de Imprensa• e Propaganda (D.I.P .) em substituição
às que se encontram apensas ao decreto .n. 6.·667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.o A despesa correspondente, na importânCia de 1.157:400$0
{mil cento e cinquenta e sete contos e quatrocentos mil réis), será
.atendida. 1.045.:200$0 (mil e quarenta e cinco contos e duzentos mil
réis) à conta da Subconsignação 05- Mensalistas, e 112:200$0 (cento
e ·doze contos e duzentos mil réis) à conta da Subconsignação 08 Novas adlnissões etc. da Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Verba 1 ;__ Pessoal, do atual orçamento daquele Dep&rtamento.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, 10 de junho âe 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza 'Costa.

PRES!DllNCIA DA REPúBLICA

REPARTIÇÃO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA
TABÉLA NUMÉRICA

Número

FunÇão

Ref. de
salário

5 Artífice .................. . XI
1 Censor ................... . XV
4 Censor ............. ·...... .
12 Auxiliar de Escritório ..... .
1O Auxiliar de Escritório ..... . VIII
19 Auxiliar de Escritório ..... . IX
5 Auxiliar de Escritório ~ .... . X
4 Auxiliar de Escritório ..... . XI
14 Praticante de Escritório ... . 'VI
1 Fotógrafo ................ . XI
1 Locutor .................. . XV
5 Mestre ................. .. XVI

~iP

Salário
mensal

600$C
900$0
1 :i00$0
401)$..,

450$0
500$0
550$0
60l$0
350$0
600$0
900$0
1:000$0

Despesa
anual

36:000$0
10:800$0
52:800$0
57:600$0
54 :·oo0$0
114:000$0
33:000$0
28:800$0
58:800$0
7:200$0
10:800$0
60:000$0

ATOS

2
1
3
28
,3
4
1
1
7

·no PODER ·EXECÚTIVO

Motorista •...............•
Rádio Telegra:'ist.a ......... .
Rádio Telegrafista Auxiliar .
Redator .................••
Redator ..•....... : .. ; .... .
Servente ................. .
Tesoureiro Au;:iliar ....... .
Tesoureiro Auxiliar .... : . . .
Tradutor ............•.....

XI
XVI
IX
XIV
XY
y
XIII,
XV

600$0
1:000$0
500$0
800$0
900$0
300~0

700$0
900$0
700$0

Xlll

14:400$0
12:000$0
18:000$0
268:800$0
32:400$0
14:400$0
8:400$0
10:800$0
58:800$0
961:800$0
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número
1
14
1
4

Desenhista
Escriturário
Escriturário
Escriturário
i Escriturário

Função

Ref. de
salário

.................

XVI.
XIII
XIV
XV
XVII

...............
................
................
...............

Salário
mensal
1 :000$0
700$0
800$1
900$0
1:100$0

21

Despesa
' anual
12:000$0
117:600$0
9:600$0
43:200$0
13:200$0
19,5:600$0

Relação dos extranumerários 'menSalistas correspondente à ta·bela
numérica aprovada pelo decreto n. 7.361 de 10 de junho de 1941.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA
TABELA ORDINÁRIA

5 1.
2.
3.
4.
5.

Artífice XI -

600$0

Helio Ribeiro Yolter.
José Gemmal.
Luiz Augusto de Andrade Figueira.
Moacir Ferreira· da Silva.
Renato de Toledo Andrade.
1 -

Censor XV -

900$0

1. Ad,ail Alecrim.
4 - Censor XVII- 1:100$0,

1.
2.
3.
4,

Maria Nazareth ,da Silva Prado.
Moacyr Deabreu. ·
Raimundo Magalhães.
Stella Guerra Duval.

ATOS DO PODER .EXECUTIVO

12 ~.Auxiliar de Es~ritório VII --: 400$Q
1. Alberto GemmaJ.

2.
3.
4.
5.

Almerinda· Alves Viana.
Dulce Meira.
Francisca Souto Domingues.
Humberto de Siqueira Silva.
6. Luiz a Magalhães Malzoni.
7. Manoel Antonio Rodrigues Torres Filho.
8. Mariha ·Barbosa Medeiros.
9. Renato Alves de Souza.
10. Walkirio Faria.
i1 ..e 12. Vago
10

~

Auxiliar de Escritó>"io VIII

~

45()$0

1. a·1o. Vago.
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~

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. 'Aida Roccu 'Dicgucz.
2. Antão de Araújo Silva.
3. Ary 'rorres da Silva.
4. Candido Freitas.
5. Celia Hora de Andrade.
6. Dolores Rocha Ribeiro.
7. Edith de Souza Paula Freitas.
8. Fernanda Dias da Silva.
9. Francisco· Ribeiro Mendes.
10. Guilhermina Gonçalves Teixeira.
H. Hosanãh Costa Neves .
.12. Ilka Santos Cruz Malafaia.
13. José Lima.
14. Leonio Góes 'reixeira. Dias.
15. Maria da Cünceiçã9 Lopes.
16. Ney Lafaille Braga·.
17. Olanta Pereira Vaz Braga.
18~ Otávio Thyrso Lucia Cabral de Andrade.
10. Sarah Essabbá.
5 -

Auxiliar de Escritório X -

550$0

1. Clélia Zingoni.
2. Heber de BosCo li Ribeiro.

3. Judith de Castro Lima.
4. Nice Del Cielo.
5. Paulo Palumbo.
4 -Auxiliar de Escritório XI 1. José Horta da Costa .
. 2. Nelson Dutra Neves.
3. Reginaldo Rodrigues de Carvalho.
4. Ulisses de Carvalho,

600$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

14. -

Praticante de Esc1·itório VI -

350$0

1. a i4. Vago.
1 -

Fotógrafo XI -

600$0

L Walter· Salles dos Santos.

Locutor XV -

1 -

900$0

1. Luiz Trismegisto Jatobá.
5 -

Mestre XVI -

1 :000$0

1. Carlos Male.rbi.
2. Fernando Stamato.
:a. Jloaquim ·José MonteirO.
4. Ramon Garcia Casans .
•1). Vago.
2 -

Motorista XI -

600$0

.1. "Hi!son Fil'lllo Maciel.
2. Manoel Carvalho do Nascimento.

1-

Rddio Telegrafista XVI -

1 :000$0

·.1. Lauro Barreto Rarrios.
3 -

Rddio Telegrafista Auxiliar IX -

L Carlos Marcelino de Carvalho.
:2. Julio Marcelino de Carvalho Filho .
. 3. O!ivio Tiágo Mello.
28 -

Redator XIV -

800$0

·1. Antonio Guimarães Drummond.
2. Cal'los Rodrigues de Castro Martins .
. 3. Clementino ·Alencar da Oliveira.
lr. Clovis Machado Silva.
::,. Darcy C0rnpson Coimbra Di Calafiori.
·6. Egidio Esqueff.
'7J. Firmino Péribanez.
8. Geraldo Jlende_;; Barro~.
9. Helio Muniz Sodré Pereira.
'10. Hugo Pinto da Luz Mósca.
11.· Jethro Saraiva !lhrinhão.
12. João Antonio_ Mesplô.
1a. João Batista Lima.
H. Jaaquim Lucio Cardoso Filho.
15 ••loBl Presidia do Figueiredo.
·16. José Ertmar de Oliveira MoréL
i 7. José Motta Màia .
.18. Luiz Ferreira -GomP.~--

500$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

19. Manoel Antunes Macieira.
20. Olmio Barros Vida!.
21. Octavio José da Costa.
22. Pedro Poppe Girão.
23. Rivadavia Gonçalves de Souza.
24_. Salomão Augusto de Vasconcellos
25. Sylvio Silva da Fonseca.
26. Tha•6'silo de Sampaio Mitke.
27 e 2~. Vagos·.

Filguoira:,~

Redator XV -

3 -

401

000$0

1. Aída 'Franck Levy Porl.h.
2. Ayres de Andrade Juni9r.
3. Fràncisco Galvão Jucá.

Servente V -

4 -

1.
2.
3.
4.

300$0

Alvaro José de Mello.
Manoel Pereira dos Santos.
Oswaldo de Souza.
Renato Simões.

TesaU?'etro Auxaiar Xlll -

1-

700$1!

1. Samuel José Valença.
1 -

Tesoureiro Auxiliar XV -· Oüb$0

I. Raul Chambelland.
7 -

Trad;uto?' XIII -

700$0

1 . Cecilia Schor.
2. Elza Pena Costa Braga.
i3. Maria Paula Lope"S.
4. Mauro Pederneiras.
5. Uldarico de Castro Socorro.
6 e 7. Vagos.
TABELA SUPLEMENTAR

1 -

Desenhista XVI -

I :000$0.

1. Antonio Gabriel Nassára. ,
111 -

Esc?'iturário. XIII -

700~0

1. Abelardo Accio!y de Brito Amorim.
2. Archimédes de Azevedo.

3. Edgard de Paiva e Melo.
4. Elvira Adelaide Weiss Groetzner.
5. Fernando Vaz Dias.
6. Haroldo Summer Negrão.
7. Ida Souto Uchôa.
8. João Ribeiro Martins.
9. Joaquim Fernandes da Silva Maia Juniot.
10. José Pedro Martins Gomes.
11. Luiza da Costa MOnteirO.
f2. Maria José Fonseca Paiva.
13. Mario da Silva Neves ..
14. Virginia Carvalho Rego Mac-eqo.
Co!. de Leis - Voi. IV

26
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Escriturário XIV -

i -

800$u

l. Edson Lins de Albuquerque,
4 -

Escriturário XV -

900$0

i. Heloisa de Medeiros Uchôa.
2. Ilda Pinto· Cortez.
3. :Nair de Almeida.
4. Nair Werneck Dickens.
i -

Escnturário 'xvn

-

i: 100$0

1. Maria cto Nascimento Penna.

DECRETO No 7 o362 -

DE

1o DE

JUNHO DE

1941

Aprova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista da
Diretoria de Infantaria, do Mi-histérib da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art .. 74,1etra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica aprovada, para vigorar durante o corrente exercíçio, a anexa taqela numérica do pessoal extranumerário-mensalista
da Diretoria de Infantaria, 'do Ministério da Guerra.

Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 19:200$0
(dezenove contos e duzentos mil réis), será atendida à conta da Subconsignacão 08 - Novas admissões, etc., Consignação II. - Pessoal
Extranumerário, Verba I - Pessoal do vigente Orçamento daquele

Ministério.
AI"t. 3.0 Revogam-se as disposições ·em Contrârio.

Rio de Janeiro, 10 de junlio de 1941, i2o:o da Independência
e 53. o da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTÉRIO -

REPARTIÇÃO -

GUERRA

DIRETORIA DE INFANTARIA
TABELA NUMÉRICA

Número

. Função

4 Auxiliar de EsCritório
4

Ref. de
salário

Salário
mensal

VII

400$0

Despesa
anual

19:200$0
19:200$0
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TABELA ORDINÁRIA

ó -

Auxiliar de Escritório VII -

400$0

1. Vago,

2. Vago,
3. Vago.
4. Vago.

DECRETO N. 7.363 -

DE 10 DE

JUNHO

DE 1941

Concede inspeção permanente para o 'curso secunddrio fundamental
mantido pela Escola Normal Livre "Patrocínio de S. José" em Lorena, Estado de São Paulo .
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.364- DE'10 DE

JUNHO

DE 1941

Concede aUtorização para funcionamento dos cursos normlzl de educação física, de técnica desportiva e de treinamento e massagem, da
Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.365 -

DE 10 DE

JUNHO

DE 1941

Concede reconhecimento ao cccurso Especial de Educação Física 'do
Estado do Piauí"
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de paga..
mento.

DECRETO N. 7.366 -

DE 10 DE

JUNHO

DE 1941

Concede reconhecimento ao "Curso Provisório de Educação Física", de'
· Santa Catarina
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

ATOS DO PODER :E]XECUTIVP

DECRETO N. 7.367-

DE

10

DE JUNHO DE

19ld

Retifica o art. 1.0 do· decreto n: 6.933, de 6 de março de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e
Considerando que Sebastião Teixeíra Lopes Lima está autorizado a pesquisar mica e associados numa _área de quarenta e um
hectares e noventa e sete ares (41,97 Ha) situa·da no lugar denominado "Serra da Boa Vista", distrito de Itamaratí, município de
Cataguazes do Estado de Minas Gerais;
Considerando que houv.e equív.oco por parte do interessad'o
qUanto à denominação do córrego tomado como referência à amarração da área em apreço, pois conforme requerimento e planta
POS:tertormente apresentados o aludido córre.go é denominado "Sã.o
Lourenço" e não "Ribeirão dos Pires" ou "Itamaratí", conforme requerera;
~- ~ CQnsiderando, finalmente, que o autorizido já efetuou o pagamento do selo de quatrocentos e vinte mil Í'éis (420$0) estipulado
no art. 6. 0 do decreto n. 6 .933, de 6 de março d~ 1941 em conformidade com as leis vigentes; decreta :
Art. 1.° FÍca alterado o art. 1.0 do decreto n. 6. 933, de 6 de
março de 1941 que autorizou Sebastião Teixeira Lopes Lima a pesquisa,r mica é associados numa área de quarenta _e um hectares e
noventa e sete a·res ( 41;97 Ha) situada no lugar denominado "Serra
da B}a Vista", distrito de Itamaratí, municípb de Cataguazes do
Estado de Minas Gerais, qu_e passará a ter a seguinte ,redação: Fica
autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Teixeira Lopes Lima a
pesquisar mica e associados numa área de quarenta e um hectares
e noventa e sete áres (41,·97 Ha), situada no· lugar -denominado
"Serra da Boa Vista", distrito de Itamaratí. município de Catap:nazes
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contorno
poligonal fechado cujo vértice inicial está locallzado a quinhentos
e einquenta metros (55Dm), rumo vinte e cinco .graus sudoeste
(25°SW) da intersecção da estrada Descoberto-Itamaratí com o córrego São Lourenço (Ponte Marcolino) e os lados teem os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e trinta e cinco
metros (73-5m), vinte e dois graus quinze minutos sudoeste
(22°15' SW); duzentos e quarenta metros (240· m), setenta e quatro
graus noroeste (74. 0 NW); trezentos e vinte e cinco metros {325m),
quarenta graus nordeste ( 4.0°NE); quinhentos metros (500. m), quarenta e dois graus nord'este ( 4'2°NEI); duZentos -e . trinta metros
(23úm), quatro graus noroeste (-'JPNW); duzent-os e trinta metr_os
(2iWm), trinta e ·nove graus nordeste (3·9°NE); cento e cinquenta
metros (150m), oitenta graus trinta minutos nordeste (80.030'NE)
e -quatrocentos e cinquenta metros (4.5-ü-m), quatorze graus tr:i.nta
minutos sudeste (14°30'SE).
Art. 2.0 O título da autorização de pesquisa a que se refere o
decr·eto -n. 6.933, de 6 de março de 1941, .terá como seu 'nec.essário
complemento uma via autêntica deste decreto.
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Art. 3.0 A presente modificação de decreto não fica sujeita a
pagamento de selo, na forma do art. 17 .do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 10 de junho de 1941, 120·.0 da Independência
e 53.o da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.368-

DE

11

DE J!JNHO DE

1941

· Aprova e manda executar o Regulamento para o Quadro de Prdticas
dos- rios da Prata, baixo e médio Parand, Paraguai. e costa
O Presidente da República resolve aprovar e mandar executar o
"Regulamento para o Quadro de Práticos dos rios da Prata, baixo e
médio Paraná, Paraguai e .. eosta", que a este acompanha, assinado
pelo Vice-Almirante Henrique Aristides Gu1lhem, Ministro .de Estado
dos. Negóc_ios da Marinha.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1941, 120.0 da
53.o da República.

Ind~pendência

e

GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

Regulamento para o Quadro de Práticos dos rios da Prata, baixo e
médio Paraná, Paraguai ·e costa, a que se refere q. decreto n. 7 .368,
de 11 de junho de 1941.
CAPiTULO I
DA ÓRGANIZAÇÃO

Art. 1.0 O pessoal destinado à praticagem dos navios da Armada
e do~ navios mercantes nacionais, nas vias fluviais do Prata, baixo e
médiO Paraná c Paraguai e costa nordeRte formará um quadro militar,
com a organização seguinte:
a) Secção de práticos. dos rios da Prata, baixo Paraná e Paraguai,
subordinada ao Comando Naval de Mato Grosso, com sede em Ladário, e constituida do seguinte pessoal:
1 - Prático-mor.
12 - Práticos de 1.a classe.
17 - Práticos de 2.• classe
10 - Praticantes.
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b) Secção de práticos do médio Paraná, subordinada à Gapitapüi
Fluvial dos Portos . do Rw Paraná, com sed,e em Foz do lguassu, e
constituída -do segumte pessoal:
1 Prático-mor.
f - Prático de 1.a classe.
2 ____:_ Práticos de 2.a classe.
1 - Praticante,

§ 1.o Alem dos práticos enull)erados nas secções a) e. b), haverá
um prático mor da costa nordeste, subordmado à Capitania dos Portos\do Estàdo- de Pernambuco.
·
§ 2.0 o pessoal que, por necessidad.~ do serviço, a juizo .~o Governo for ad~nitido para a mesma pratiCagem em outras regwes fluviaiS 'ou da costa, terá organização semelhante à estabelecida neste
artigo.
.
§ a. o As- secções a) e b) do presente artigo só t-erão os seus efetivos completos- quando, a juizo da Administração Naval, for julgado

conveniente.
Art. 2.o O pessoal do. Quadro de Práticos terá o posto e as graduações Seguintes, sendo o acesso gradual e sucesSivo até o posto de
2.0 tenente: ,
Prático-mor - 2.0 tenente.
Práticos de 1.a e 2.a classes - Sub-oficial.
Praticante de prático - 1.0 sargento.
Art. 3.o Os práticos e os praticantes, de· acordo com as suas aptidões e as conveniências do serviço, serão distribuidos pelos diferentes navios da Armada estacionados nas zonas de suas .Praticagens,
sendo destacados para os navios mercantes nacionais os que forem
necessários à regularidade da navegação cvmercial.
· Art. 4.o Para os_ práticos da seccão subordinada ao Comando Naval de Mato Grosso, o trecho entre Corumbá e Corrientes constitue a
1.a zona de praticagem e o compreendido entre Corrientes e Montevidéu a 2.a zona. Para os da secção subordinada à Capitania Fluvial
dos -Portos do Rio Paraná, o trecho de praticagem é o Compreendido·
entre Porto Mendes e Foz do Iguassú. Para o prático-mor da costa, a
praticagem abrange a costa no trecho compreendido entre Recife e
Salinas.
CAPiTULO II
DA ADMISSÃO

Art. 5. 0 Só poderão ingressar no Quadro de Práticos, a qué se
refere este Regulamento, as praças ou .ex-praças do CorpO do Pessoal
Subalterno da Artnada e do Corpo de Marinheiros Nacionais (em extinção), ·com exceção dos taifeiros, que satisfizerem as· condições seguintes:
a) graduacão de 1.a classe ou superior;
b) oito {8) _anos de serviço efetivo, pelo menos;
c) não ter completado 35 anos de idade até_ à data da inscrição;
d) boa conduta militar e civil;.
e) aptidão física verificada em inspeção de saude;
f) habilitação profissional;
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g) não haver ainda sido inhabilitado em exame de admissão ao
Quadro de. Práticos.
Parágrafo único. A admissão no Quadro de Práticos será sempre
como praticante.
Art. 6.0 A inscrição s·erá feita à vista de requerimento dirigido
ao Diretor Geral do Ensino Naval e encaminhado, com as mforma.;.
ções necessárias, pela .autoridade a que o candidato estiver subordinado.
Parágrafo único.. A época para as inscrições será fixada pelo
Ministro da Marinha, devendo mediar entre as datas de abertura
e do encerramento o· intervalo mínimo de 60 dias.
Art. 7.0 A habilitação a que se refere a letra f) do art. ·5.o,
será provada em ..exame de admissão, de acordo com o progranla que
for estabelecido pela Diretoria do Ensino Naval, só podendo a ele ,ser
submetidos os candidatos que satisfaçam as demais exigências enumeradas no mencionado artigo.
§ 1.0 O exame a que se refere este artigo será feito simultaneamente para todos os candidatos inscritos, de acordo com as instruções a ser. organizadas pela Diretoria do Ensino Naval e o julgamento das provas por uma comissão proposta pela mesma Diretoria e
nomeada pelo Ministro da Marinh1\.
§ 2.0 A classificação dos candidatos aprovados será feita pela
própria Diretoria do Ensino Naval à vista da nota final conferida no
exame de admissão, prevalecendo, em caso de igualdade de notas, a
graduação ou· a antiguidade.
§ 3.0 O exame de admissão será válido por um ano.
Art. 8.0 A nomeação de praticante de prático será feita por ato
do Mmistro da Marinha dentre os candidatos classificados.

CAPíTULO III
Do ACESSO

Art. 9.0 A promoção de prático de 1.a classe a prático-mor será
feita. por merecimento, mediante proposta fundamfintàda ao Diretor
Geral do Pessoal, pela autoridade a que .estiver snbordifl!\do a res- ·
pectiva Secção. Nessa proposta e consequente nomeação, ter-se-á em
vista lJ.U8 esse lugar deve ser preenchido p,elo prático de 1.a classe
que mais se recomendar por seus precedentes, zelo e proficiência e
que s·atisfaça às condições. físicas exigidas para o serviço·· naval.
Parágrafo único. O lugar de prático-m.or da costa nordeste será
preenchido, de preferência, por prátlco da CorP.oração de Práticos do
Estado de Pernambuco e, na falta de práticos dessa _Corporacão lf.J.e
satisfaça as condições de nomeação, por prátic-o das outras corporações da costa norte, de reconhecida habilitação, nomeado de acordo
com o disposto neste artigo.
Art. 10. Para promoção a prático de 1.a classe deyem os práticos de 2.a classe satisfazer as exigências seguintes:
a) três (3) anos de interstício;

4.08
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b} cento e vinte (120) dias de viagem como prático em sua zona
de praticagem;
c) boa conduta civil e militar;
d) aPtidão física verificada em ínspeção 'de sand.e;
e) aprovação no exame de habilitação.
ParágrafO único. O prático de 2.a classe, reprovado no exame
de habilitação, será submetido a novo exame S:Bis meses depois, e,
se novamente reprovado, não mais poderá concorrer à promoção a
prático de 1.a classe.
Art. 11. Para promoção a prático· de 2.a classe devem os praticantes satisfazer as exigências_ seguintes:
a) estágio de dois (2) anos como praticante;
b) cem (100) dias de viagem como práti0o oU auxiliar de prático na zona de sua praticagem;
c) as dos itens c), d) e e) do artigo anterior.
Art. 12. A inspeção de saude a· que se referem disposições an-.
tê-ri ores obedecerá -~ts normas estabelecidas nos regulamentos de· saude
e instruções da respe(fLiva Diretoria, devendo haver cUidados especiais no exame dos orgãos da visão e da audição.
Art. 13. As promoções dos práticos de 2.a classe e dos praticantes serão feitas por antiguidade entre os que, na ocasião da vaga,
satisfaçam os requisitos r~gulamentares para o acesso.
Parágrafo único. Quando, porem, o mais mitigo não houver satisfeito todos os requisitos necessários à promooão, estabelecidos nos
artigos 1O e 11, recairá a mesma no que se lhe ·seguir na ordeni de
antiguidade, _desde que possua os mencionados requisitos.
Art. H. O exame de habilitação a que se refere a letra e) do
artigo 1ü, será prestado perante uma comissão proposta pe)a Diretoria do Ensino Naval e nome-ada pelo Ministro, da Marinha e da qual
farão parte: á autoridade a que for subordinado o examinando, como
Presidente; um Oficial Auxiliar da Marinha ou um Patrão-Mor; o
Prático-Mor e dois práticos de classe superior à do exaniinando, cabendo ao Presidente marcar o dia e local das provas.
Parágrafo único. Na falta de práticas habilitados na Secção
respectiva, poderão ser dt-~siguados, para integrar a '()omissão, 'prúlicos da Marinha Mercante ou Oficiais da Armada ou da 'Marinha Mercante conhecedores da zona de praticagem sobre a qual ve·rsar o
exame~

e

Art. 15. Terminado o exame
feito o julgamento será, ení livro próprio, lavrada a ata do resultado, da qual será enviada à DIretoria do Ensino Naval cópia autenticada,·
Art. 16. O exame de habilitaoão para· promoção constará de
prova escrita e de prova prática, versando sobre os conhecimentos
seguintes: aparelho e manobras das embarcaoões a vela, a vapor ou
a motor, inclusive fazer e desfazer sua.;; amarrações; espiar um ferro
ou ancorote; dar ou receber reboque. Indicações odométricas, barométrica~ e termométricas. Regime das águas; direção e "velocidade
da correnteza; calados máximos nos canais ou passos estreitos; enchentes periódicas e acidentais. Orientação e largura dos canais ou
passos, sua profundidade nas grandes vazantes ·e nas vazantes normais e natureza do fundo. Faróis, marcas. bóias ou balisas para au-
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xiliar à navegacão. Regras para evitar .abalroamentos, segundo a Convencão de Washington; luzes de navegacão. Ventos reinantes, sua in- ·
tensidade, duracão relativa e influência sobre a direcão, largura e
profundidade dos canais ou passos. Sinais precursores de mau tempo
e previsão do tempo. Instrumentos usados no serviço de praticagem.
~ancas ou escolhos existentes na zona de praticagem; sua posiç.ão,
natureza, extensão e configuracão; altura dágua sobre eles nas g:randes vazantes e nas vazantes ordinárias. Preceitos gerai·s a ser observados na navegação fluvial. Nomes das prinCipais pontas, bancos.
ilhas, ·povoados, passos, canais, portos, etc. compreendidos na zona
de pratica~em.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES

Art. 17. Aos Práticos-More• compete:
a) praticar os navios da Armada, quando determinado e cumprir
as orden.s da autoridade a· que estiver subordinado, relativas ao servico de praticagem;
b) -examinar as 'Partes apresentadas pelos práticos no fim de
cada comissão e emitir seu juizo sobre as mesmas, quando lhe for
ordenado pela autoridade a que estiver subqrdinado;
c) percorrer, sempre que for julgado neces~ário, a zona de praticagem;
d) informar à autoridade a que estiver subordinado, minuciosâmente e por escrito, no fim de cada ano, sobre o procedimento, zelo,
aptit'ões e servicos dos práticos e praticantes;
e) verificar e informar à autoridade .a qUe estiver subordinado·
se as bóias e balizas se manteem em suas respectivas posiç.ões e devidamente pintadas; .
·
·
f) sugerir à autoridade a que estiver subordinado· as medidas que
se lhe afigurem. de utilidade para ~elhorar o serviç.o de praticagem ..
Art. 18. O Prático-Mor será substituido em suas faltas e impedimentos pelo prático m~is antigo.
Art. 19. Aos Práticos compete:
a) cumprir com zelo as in.strucões que receberem e concorrer
com sua experiência para melhorar a instrucão dos práticos de classe
inferior e dos praticantes;
'
·
b) praticar convenientemente as embar.caçõe.s que estiverem sob·
sua responsabilidade e fazer a amarracão ou desamarração das
mesmas;
c) permanecer no passadico de navega cão, mesmo quando de
folga, por ocasião da passagem_ em lugares difi~eis ou sujeitos a
grandes variacões de canal, fazendo marcacões e prumando ·amiudadas
vezes;
d) regista:r em livros próprio as observacões relativas ao serViço
e à navegação em particular;
e) sugerir as medidas que julgar proveitosas à seguranç.a das
embarcacões em que servirem.
Art. 20. Aos praticantes compete:
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a) auxiliar os práticos nas operações de sondagem para o
reconhecimento de canais, bancos ou baixios, e bem assim em qualquer outro serviço de que el~s sejam. encarregados;
b) adquirir os conhecimentos indispensaveis à .profissão a
que se destinam, acompanhando toda a praticagem feita ·pelos prá-

ticos.
Art. 21 . Os práticos e praticantes poderão ser esca.Jadns para o
serviços de quarto no porto, nos navios de guerra.
Art. 22. O pessoal do Quadro de Práticos, alem dos deveres e
atribuições que lhe competem por· este Regulamento, fica sujeito a
quaisquer outros de natureza militar ou técnica que, em virtude de
leis, regulamentos e ordens em vigor, lhe sejam extensivos.
CAPíTULO .V
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 23. O pessoel do Quadro de 1 Práticos terá vencimentos
igua·is aos do pessoal doS demais quadros, de posto ou graduações
correspondentes.
§ 1.0 Quando em serviço efetivo terão os práticos alem dos vencimentos, a título de praticagem, as _gratificações que, em Aviso,
forem arbitradas pelo Ministro da Marinha.
§ 2.o O pessoal do Quadro· de Práticos não terá direito às gratificações especiais. estabelecidas pa·ra o pPr;;soal subalterpo da Armada; quando embarcado em navios mercantes para . praticagem será
considerado destacado e não perceberá ajuda de custo nem os vencimentos estabelecidos para· pais estrangeiro.
Art. 24. O pessoal do Quadro de Práticos, quando destacado
em navios mercantes, poderá receber a gratificação que, por- ventura,
lhe for abonada pelos armador·ys, sem prejuizo das previstas neste
Regulamento.
CAPíTULO VI
DAS LICENÇAS E INATIVIDADE

Art. 25.. Ao pessoal. do Quadro de Práticos será aplicada a
mesma legislação em vigor para o pessoal dos demais quadros da
Armada de posto e graduações correspondentes, no que se refere a
licenças e inatividade.
CAPíTULO VII
DAS PENAS

Art. 26. O pessoal do Quadro de Práticos será punido, pelas
faltas ou crimes que eometer, de conformidade com as disposiÇões
do Regulamento Disciplinar e Código Penal da Armada.
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CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. No intuito de desenvolver a instrução profissional do
pessoal do Quadro de P"ráticos, a Administração Naval procurará
pro,porciona:r-lhe a oportunidade de percorrer frequentemente a ?ona
de praticagem, em navios da A~maàa e em navios -mercantes nacionais, ou, na falta destes, em navios estrangeiros, em certos trechos
daquela zona.
Parágrafo único. Quando for possivel, a Administração Naval
escalará um dos navios das Flotilhas Fluviais para percorrer trechos das zonas de- praticagem, levando a borde o Prático-Mor e
turmas de práticos e praticantes, para a instrução :prática, devendo
o comandallte. do navio, finda a comissão, apresentar relatório minucioso sobre a aplicacão, zelo e aproveitamento dos práticos e
praticantes.
Art. 28. Serão eliminados do Quadro de Práticos, passando à
situação prevista no artigo J5 . us praticantes que não se mostrarem
habilitados a conduzir uma ewbarcação:
a} na zona Corumbá-PÓrto· Esperança, depois de completar seis
meses de praticante e quarenta dias de viagem;
b) na· zona Corumbá-Porto MurtinhO, depoís de completar dezoito meses de praticante e sessenta dias de viagem;
c} na zona Porto Mendes-Foz do Iguassú,- depois .de· completar
vinte e quatro meses de praticante e cem dias de viagem.
Art. 29. Os praticantes que completarem trinta e seis meses
de prática e cem dias de viag-em na zona Corumbá-Corrientes, serão
submetidos a exame de acordo com o art. 14, e, caso sejam aprovados, receberão a carta de prático, correspondente à primeira zona
onde p·Jderão então exercer a praticagem, com responsabilidade
própria. Caso sejam reprovados serão eliminados do Quadro de
P~álicos, passando à situacão prevista no artigG 35.
'
Art. 30. Quando, por circunstâncias independen-tes de sua
vontade, não tiverem os praticantes podido completar, lias prazos
estipulado nos artigos 28 e 29, os dias de viagem neles fixados,
só serão submetidos a exame depois de completá-los, exceto quando,
tendo feito pelo menos a metade dos dias de viagem e julgando-se
habilitados, requeiram a prestação das provas.
Art. 31. A contagem dos dias de viagem dos práticos e praticante8, quando embarcados em navios. mercantes, será feita pelos
assenlamentos constantes do livro a que se refere o art. 19, letra d.
Art. 32. O pessoal do Quadro de Práticos não poderá fazer
parte de. sociedades de praticagem.
Art. 33. O pessoal do Quadro de Práticos concorrerá para o
montepio nos termos da legislação ~m vigor~
ArL 34. O uniforme do pessoal do Quadro de Práticos será o
marcado pelo Plano de Uniformes do Pessoal da Armada.
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Art. 35. Os que ingressarem no Quadro d~ Práticos terão baixa
do respectivo Corpo e,. caso sejam depois eliminados do Quadro de
Práticos, serão considerados como reservistas da Armada, nos termos da legislação em vigor.
CAPíTULO IX
DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

Art. 36. O atual pessoal do Corpo de Práticos dos Rios da Prata,
Baixo Paraná e Paraguai, será transferido para o QuadrO de Práticos Qos Rios da Prata, Baixo e Médio Paraná, Paraguai e Costa.
Art. 37. O atual prático contratado da Costa Norte poderá ser
nomeado para o Quadro de Práticos criado pelo presente Regulamento, como prático-mor, desde que .eonvenha à Administração
Naval.
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1941. -

GuUhem, vice-almirante, M~nistro da Marinha.

DECRETO N. 7.369 -

DE

11

Henrique Aristides

DE JU:<HO DE

1941

Paz pública a adesão do Governo da Turquia à Convenção internacional relativa à repressão do tráfico de mulheres maio1·es, assinada em. Genebra, em 11 de outubro de 1933
O Presidente da República faz pública a adesão do Governo da
Turquia à Convenção internacional relativa à repressão do tráfico de
mulheres maiores, assinada em Genebra, a 11 de outubro de 1933.
conforme comunicação feita ao Ministério das Relações Exteriores
pelo Secretário Geral da Liga das Naçôes, por nota de 1 de abril
de 1941, cuja tradução oficial acompanha o presente decreto.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1941, 120.o da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO -VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 7.370 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidádão brasileiro J~ão Pereira Quintela a pesquisar salitre e cristal de rocha no município de Campo Formoso do Estado
da Baia
Não foi publicado ainda no Diário Oficial pOr falta cte· pagamento.
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DECRETO N. 7.371- DE 12 JUNHO DE.1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antón-io Carvalho a pesquisar quartzo
no municipio de Sento Sé, Estado da Baía
O Presidente da República, usando da atribuição· qb.e lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Carvalho a
pesquisar quartzo riuma área de cem hectares _(100 Ha) em terras da
Fazenda Alegre, município de Sento Sé, Estado da Baía, á!'e-a essa
delimitada por um quadrado de mil (1 000) metros de lado, que tem
um vértice a três mil (3 000) metros rumo oitenta e um gra'us e
trinta mmutos sudoeste {81 ° 30' S\V) da canto sudoeste da sede da
·Fazenda Alegre, e ·cujos lados adjacentes teem as seguintes orientações: trinta ·e oito graus e trinta minutos noroeste (38° 30' NW) e
-cinQuenta e um graus e trinta minutos sudoeste ( 5_1 ° 30' SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada medianlE~ às condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e
outras do citado. Código não ·expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá se utilizar do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minerio e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1°, do arL 24 e. do art. 26 do Código de Minas, se ocorrer·em ás motivos previslos nos números I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para ·os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
·
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados ·no art. 71 do Ih esmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.<? O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste .decreto, pagará de selo a quantia d·e um conto de réis
(1 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgricultUra.
Art. 7 .o Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de ·1941, 120.0 da Independência e
53.0 · da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 372 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileü·o- Mariano eM Oliveira Wendel a pesquisar dolomita e associados no municipio de Prainha, Estado de
São Pau·lo

O Presidente ela República, usando cta' atribuição que lhe con-

fere o art. 74,.letra a, da Constituição, e nos termos d.o'decreto-lei
n. 1.985, de 29 de j.aneiro de 191.~;0 (Código d·e MinasL decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Mariano de Oliveira
Wendel a pesquisar dolomita e associados numa área de sessenta
hectares (60 Ha) às margens do Rio Bananal, afluente do Rio São
Lourenço, município de Prainha, Estado de São Paulo, área essa delimitada por um retângulo que· tem um vértice a seiscentos e cinquenta. (650) metros na direção magnética de quarenta e sete graus e
vinte minutos sude~te (no 20' S:E) do cruzame.nto da estrada BiguáIguape com o Rio. Taquarussú, próximo ao quilômetro seis (Km 6)
da citada rodovia. é cujos lados adja-centes a esse vértice tem os seguintes comprimentos e orientaçõPs magnéticas: quinhentos (500)
metros, vinte graus nordeste (20° NE) e mil e duzentos (1 200) metros, setenta graus noroeste (70° N\V). Esta autOrização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, li, III, IV, VIl, IX e outras do citado Código não expl'essamente
m.encionada.s neste decreto.
,
Art. 2.0 O , concessionário da autorizaçãp poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. Est,a autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e· do art. 26 do Código de Mina-s, se ocorrerem os
motivos previstos nos número-s I. e LI do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
0

Art. 4.0 As propriPdades vizirthàs estão snjf'itas às servidões de
solo e subsolo para os fins da._pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do c:tado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forrria deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de- selo a quantia de seiscentos mil
réis (600$0) e será transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0·Revogam-se as disposições ern contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 12().0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza DuaTte.
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DECRETO N. 7. 373 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Auto1'iza o cidadão brasileiro Laerte Campos a pesquisar mica e
caolim no Municipio de Bicas do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, us·ando da ·atribui cão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Laerte Campos·
a pesquisar mica e caolim numa área de quinze (15 Ha), situada no lugar denominado "Pasto do Sítio", Município de -Bicas do
Estado de Min:ls Gerais, área essa delimitada por um contorno ·polü;onal mistilíneo fephado ·que tem um vértice colocado a centó e
nov.enta. e quatro metros (194m), rumo dezenove graus sudoeste
(19° SW da confluência do "Rio Cágado" -com o "Córrego da
Invernada~· e os lados teem os seguintes comprimentos e orientações:
quarenta metros ( 40.m), trinta e nove graus sudeste (39°- SE);
cento e trinta e. dois metrOs (132m), oitenta e sete graus nordeste
(87° NE); trinta e três metros (33m), setenta graus nordeste (70°
NE); cenf.o e cinquenta e .trêS metros (153m), quarenta e seis gruus
nordeste (46° NE); quinze metros (15m), vinte e seis graus nordeste (26° NE) ; trinta· e um metros (31m), quarenta e cinco graus
noroeste (IJ:5° NW) ; cento e dois metros (102m}, .quarenta e sete
graus noroeste (47° NW); duzentos e vinte e dois metros (222 m),
cinquenla e quatro graus nordeste (54° NE); duzentos metros (200m),
trinta e nove graus sudeste (39° SE); quatrocentos. e quarenta e dois
metros (4.42 m), trinta e um graus sudoeste (31° SW); cem metros
(100m), cinquenta e um graus sudoeste (51° SW); duzentos e einqu~nta metros (250m), setenta e nove graus noroeste ('i9° N\V), o
lado eurveiíneo da poligonal é a margem direita do .Rio Cágado, numa
extem:ão de duzentos e sessenta metros (260m) para a jUsant.e até
encontrar o ponto de partida. Esta autorização ·é, outorgada mediante
as nondiçôes do art. 16 do Código de ;~i nas, e seus ns. I, H, IH, -IV,
VII, JX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
nesle decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autoriz'acão poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e
custeio dos trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta aUtorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão Süjeitas às servidões
do solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos· artigos
39 e 40. do citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título de autorização de pesquisa que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quaritia de cento e cin-
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quenta mil réis ( 150$0) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'riJLIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 374 -

DE

12

DE WNHO DE

19fd

Autor.iza o cidadão b.·rasileiro Arthur. Forattini a pesquisar mica e;
associados no município de Santa Maria do Suassui do Estado de
j}Jinas .Gerais

O Presidente da República, u~.;ando da atribuição que lhe confer.e
o art. 74, letra a .da Constituição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeito de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o CÍdadão brasileiro Arthur Forattini
a pesquisar mica e ass<:)Ciados numa át•ea de cinquenta e dois hectares
(52 Ha), situada nó luiar denomínado "Jacutinga", distrito de Marar:hão, município de-· Santa Maria do Suassuí do Estado ú~ Minas
Gerais, área essa delimitada por um retângulo cujo vértice inicial
CO]neide com a confluência dos córregos Bôa Vista e JaCuLinga e os
htdos adjacentes a esse vértice teem as seguintes r.omprimentos e
orientações magnéticas; oitocentos metros (SO.Q' m) rumo leste (E)
e·seiscentos e einql;lenta metros (650 m)., rumo norte (N), respectivamente. Essa autorização éJ. outorgada mediante as condições do
art. 16, do Código de Minas e seus nkmeros I, li, III, IV, IX e outros
do citado Código, não expressamente ·mencionadas neste dcCI'eto.
Art. 2. 0 O conce6'sionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquis~ para fin.s de estudo sobre o minério e cu.:-;teb dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca· ou nula, na
f<;rrna do § 1.0 do art. 24 e do art:· 26, do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ··números I e 11, do citada art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeita~~· às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na , forma dos arta. 39 e
4{1 do citado Código.
Art. 5.? O concessionário .da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favoretl'
dis.crirnínados no ~rt. 71 d~ mesmo Código, na forma de.ste artigo.
Art.-. 6.0 O título -da autorização de pesquisa, que será uma via
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autênÜca deste decl-eto, pagará de selo a quantia de quinhentos e
vlnté mil r_éis (520$-G) e se": transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento dh Produção 'Mineral do MinistériO da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se -as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da RepúblJCa.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N·. 7. 375 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

il.utoriza o cidadão brasileiro André dos Santos Dias Filha a pesquisar ferro, chumbo e associados no munkipio de Morretes do
Estado. do Parawi
O Presidente da RP.pública, usan-do- da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 194() (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro André dos Santos
Dias Filho a pesquisar ferro, chumbo e associados numa área de trezentos e oitenta e seis hectares e oitenta e cinco ares (386,85 Ha) de
terrenos situados no_ núcleo sesmaria do município de Morretes do
Estado do Paraná, área essa delimitada por um contorno poligonal
mistilíneo fechado que. assim 'se define: partindo-se do p·egij,o da extremidade leste (E) da ponte da via férrea Paranagná-Antonina,
Bobre o rio Nundiaquara, a uma distãilcia de três quilômetros (3 Km)
ao longo do eixo da --referida linha férrea, determina-se o primeiro
lado do eaminhamento; deste ponto, com rumo vinte graus sudoeste
(20° SW) e dois mil quatrooentos e quarenta. metros (2 440 m),
até alcançar a margem esquerda do rio ~un(Uaquara, pela' qual. su'bindo-sc, a uma distilncia de dois mil quinhentos metros (2 500 m),
enJontra-se a ponte tomada como base do contorno poligonal refe-rido. Esta autorizaoão é outorgada mediante as condições do art. 16
do Código dr~ Minas e seus números I. li, UI, IV, VIl, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para· fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
,
Art.. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § i.O do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina:.:;, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24. e
no art. 2.5 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhaS estão Rujeitas às serYidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na fOrma dos arts 39
• 40 do citado Código.
Art.· 5.0 O concessionário d.a autorização será fiscal;útdo pr,lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na: forma deste artigo.
Co!. de Leis ~ Vol. IV
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Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que .será. uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a- quantia de três coníos oitocentos e setenta mil réis (3 :870$0) ·e será tra.nscrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produç~o Mineral do Milüstér'io da
Agrioultura.
Art. 1.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duatte.

DECRETO N. 7. 376

~DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Abelardo de -Araujo â pe$quisar
·

amla.nto no municipio de Pomba, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, ·usando da atribuição· que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
r)e 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Abelardo .de
Araujo a pesq,uisar amianto numa área de trez.e hectares e vinto ares
{13~0 Ha) -em terrenos da Fazenda Cachoeirinha, distrito e município de Pomba, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
Contorno .poligonal mistilíneo que tem um vértiCe na margerri- ~~quer
da do rio Pomba, a trezentos e cinquenta e_ cinco metros (3-55 m),
rumo vinte e quatro graus noroeste (24°NW) do ângulo oeste da· sede
.da Fazenda do Carmo e· cujos lados teem os seguintes comprimentos
·e orientações: trezentos e trinta metros (33() m) setenta e- sete graus
,nordeste (77°NE); trezentos metros (300 m), trinta e cinco graus sue
deste (35°SE); trezentos e trinta metros (330 m), quarenta graus sudoeste {40°SW) até a margem esqq_erda·: do rio Pomba, daí .à mont1.nte
até o vértice inicial distante quinhentos metros (500 m). Esta auto~rização é outorgada median1.e as condições do art. 16 do Códig:. de
·Mi.nas e seus números I, 11, III, IV, VH, IX e Outras do mencionado
Código· não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 · Esta autorização'será declarada• caduca ou nula, na forma _do § 1.0 do art. 24 e do .art. 26 do Código de Minas, se ocorre~·em
os motivos_previstos nos números· I e li-do citado art. 24 e no art. .25
do mesmo Código.
·
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da p-esquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
'
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Art. 5.0 O Concessionário da autorização será- fiscalizadO peJo
Departamento Nacional da ProduçãO Mineral e gozará dos favor.e.s discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma- deste artigo
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, ·que será. uma via
autêntica deste decreto, paga·rá de selo a quantia de cento e quarenta
mil réis (140$0) e será transcrito no livro próprio da DiviSão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiQões em contrário.
o

Rio de Jlaneiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República:

GEYrULio

VARGAS.

Carws de Souza Duarte.

DECRETO N·. 7.377

-DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autm·izn o Cidadão brasileiro José Latorre a pesquisar mica e associados no município de Santa Maria do Suassui ·do Estado de Minas ·
Gerais
O Presidente da República, u~ando da atril)uiÍ)ão que lhe confere o ar~. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José La:torre 'a
pesquisai' mica e asSociados numa área de cinquenta hectares (50 Ha),
situadh no lugar denominadú ''Córrego lfú Bananalzinho", distrito de
Poaia, município de Santa Maria do Suassuí do Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértiCe
colocado a seiscentos e trinta (630) metros, rumo. cinquenta e seis
graus e trinta minutos sudoeste (56° 30' SVV) da confluênc.ia do ribeirão do Bananal com o córrego do Lageado e os lados teem -os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e quinze
(715) metros, vinte e oito graus e trinta minutos sudeste (28° 30' SE)
e setecentos (70ü:t" metros, sessenta e U:m g-raus e trinta minutos
sudoeste (610 30' SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada meàiante as condições do art. 16 do Código dEi Minas e seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste· decreto
Art. 2.0 O cOncessionário da autorização poderá ·se utilizar- do
produto da pesquisa para fins d-e estudo sobre o minério e custeio dos

.

~~~-

Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24· e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nDS números I e II do citado art 24
e no art. 25 ·do mesmo Código.
·Art. 4.o As propriedades vizinhas e<; tão sujeitas às_ servidões
de ·solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos· arts. 39
e 40 do citado Código.
o
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Art. 5.0 O- concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento NaciOnal da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 7'1 do mesmo 'Código, na forma deste artigo.

Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos mil
réis (50U$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Minera~ do Ministério Q.a Agricultura.
Art. 7.ó Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de .junho de !941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.378 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Outorga concessão à Empresa Hidro Elétrica Jaguarí S. A. para aprov-eitamento progressivo de um trecho do rio J aguari entre os mu-

nicípios de Campinas e Pedreiras no Estado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficio! por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 379 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o ciçladão brasileiro Eudoro Ruas Rodr:igues a pesquisar
cristal de rocha no municipio de Campo Belo do Estado de Minas
GeraM.
.

à Presidente da República, usando da atribuiç_ão que lhe conf-ere
art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto.:..Iei número 1.985, de 29 de janeir<l de 1940 (Código de Minas), decreta:

D

Art. 1 ° 'Fica aUtorizado o cidadão ·brasileiro Eudoro Ruas Rodrigues a pesquisar cristal de rocha numa área de duzentos hectares (200 Ha) situada nos lugares denominados "Barreiros" e "Serra", município de Campo Belo do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um contorno poligonal fechado que tem um· vértice
colocado a duzentos e cinquenta e cinco metros (255 m), rumo ~qua
renta e nove graus nordeste ( ~9°NE) da nonfluência dos córregos
"Olhos d'Agua" ou "Areias" e de "B. Basílio,' e cujos lados teem os
seguintes -comprimentos e ·orientações magnéticas: mil duzentos. e
cinquenta metros (1 250 m), trinta e três graus e trinta minutos
noroeste (33° 30'NW); mil cento e setenta e cinco metros (1 175 m).,
cinquenta e sete graus ·nordeste (57°NE); mil quatrocentos e vinte
e·cinco metros (1425 m), oitenta e um graus sudeste (810SE); trezentos e tlez metros (31(} m), trinta e um graus sudeste (31°SE);
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inil oitocentos e dez metros

(1 S10 m), sessenta e um graus suQ.oeste
e quatrocentos e cinquenta metros ( 450 m), cinquenta e
sete graus sudoeste (57°SW), respectivamente. Esta autoriztição é
Outorgada mediante as condicões dó art. 16 do Código de Minas e
seus números I, li, IH, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de , estudo sobre o minério e custeio
··.
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem ·os motivos previstos nos números I e li do citado arligo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
\Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo E. subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaÇão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da 'Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pag'ará de selo a quantia de dois contos de
réis (2 :000$0) e será . transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. ''
Art .. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
{61°

SVv~)

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS .

Carlos dé Souza Duatt~.

DECRETO N. 7. 380 -

DE

12

DE JUNHO DE

!941

o cidadão brasileiro Dom·icíano de MenP.zes a pe~crufJfn~
quartzo e associados no -;rwnidpio de Malacacheta do Estar.lo de
Minas Ge,rais

Auto~'iza

O Pre-sidente da República, u~tando da atribuiç5o QUP, IhP confere o .art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Domiciano de \IenPzes a pesquisar quartzo e associados numa área de cento e- .dezef.;seis hectares e 80 ares (116,80 Ra), siLuada no. lugar denominado
Boa Vista, distrito de S. 'fomé, município de Conselheiro Pena,
em terrenos devolutas. dÓ Estado de Minas Gerais, limitada por um
quadrilátero de que. um dos vértices é o canto nordeste da casa de
.Toa9uim Pa\).lino, e !3Ujos lap.os t~em os CO.I.J1primentos e rumos mag-.
uétlCos. segumtes: oitocentos e trmta metrbs (830m) e setenta e cin- .
co graus e trinta minutos nordeste (75°30' NE); mil quatrocentos e
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oitet1ta e cinco metros ,( 1 485 m) e quinze graus e ~rinta mi_nutos
sude.ste (15030' SE); setecentos e noventa metros (790 m) e mtenta.
e um graus sudoeste (81° EW); mil quatrocent_os e qumze_ m~tro.s
(1 415 m) -e dezoito graus noroeste (.18° NW). ~sta aut_or1zaoao é
outorgada mediante as condições d0 art. 16 do Cód1go de l\fmas e <;eus
nUmeras I, II, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não rxpressamente mencionadas neste decreto.
ArL · 2.o O concesionáriá da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa par·a fins de estudo sobre o minério e c.ust8io
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização Berá declarada caduca ou nula, na
forma d'o § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os motivos previstos nos nú:rn,eros .I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas. às servidões. do
solo e -subsolo para os fins de pesquisa, D.a forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
Giscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título de autorização de pesquisa. que será nma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto uento e
setenta mil réis (1: 170$0)
será transcrito no livro próprio da
Div:lsão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 "Revogam-se as disposições em contrá-rio.

e

53.0

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Indepemfência e
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza D"u.arte.

DECRETO N. 7.381

-DE

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Jacy Forattirni a pesquisar mie(! no mu ...
nic'fpio de Capelinha~ Estado de Minas .Geí'ais

O Presidente da República, u.sandó da atribuição que lhe confer·e
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto.:...[ei número 1.985, .de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão br<_tsileiro Jac.y Forattini a
pesquisar mica numa ártm de cinquenta hectares e setenta e seis
ares (50,76 Ha), situada no Iuga1' "Córr-ego da Pederneira", distrito
de Água Boa do município de ·Capelinha, do Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um . retângulo que tem um vértioe a trezentoi:! e dez
·m~troR (310 m) na direcào magnética setenta e três graus, nordeste
73° NE), da confluência dos córre·gos Piedade e Pederneíra e cujos
lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e
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rumos magnéticos-: seis gTaus noroeste (6° NIW) e novecentos e
quarenta metros (940 m) e oitenta e quatro graus sudoeste (SI,~,o S\V)
e qumhentos e quarenta metros (540 m). Esta autorização é outorgada mediante as cond1r.ões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, !I, li!, IV. VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste d-ecreto.
Art. 2.0 O .concessionário. da autorização· poderá. se utilizar do
produto da pesquisa para· firis de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
0
Art. 3.
Esta autorizaç,ão será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se o-correrem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhaB· estão sujaitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pes·quisa, na forma dos art.s. 39
e 40 do citado Código.
·
I
Art. 5.0 O concessionário da alitorlzação .será fiscalizado pelO
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, ·na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, qne será uma via
autêntica deste decreto; pagará de selo a quantia de quinhentos e dez
mil réis (51 0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do L\Iinistério da Agricultura.
,Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de, junho de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7. 382 -

DE

12

DE JUNHO DE

194.1

Altem a art. 1.0 do decreto n. 7. 077, de 9 de ab1'il de 1941, que au-

toriza o cidadão brasaeiro Luis Holanda Montenegro a pesquisar
magnesito. e seus as-sociados no município de lguatú do Estado

do Ceará

O Presidente da República, us,ando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do d-ecreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterada a redação do art. 1.0 do decreto n. 7.077
de fl de abrH de 1941, que pa·ssa a ser a seguinte: Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luis \Holanda Montenegro a pesquisar
· mágnesita e associadO numa área de· sessenta hectares (60 Ha) situada no lugar denominado Vila Alencar, município de Iguatú do
Estado do Ceará, área delimitada por um retângulo e cujo vértice'
inicial está colocado a setecentos e oitenta e oito metros (788 m)
rumo sessenta e três graus sudoeste (63° SW) do centro da ponte
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do ftamal de Orós da Hede da Via cão . Cearense, sobre o Riacho da
Gangorra e cujos lados adjacentes a esse vértive teem os seguintes
comprimentos e orientações: mil B duzentos metros (f 200 m),
rumo leste; e quinhentos metros (500 m) rumo sul, resp.ectivamente.
·
Art. 2.0 O presente decreto fica· fazendo parte integrante do de-creto n. 7.077 de 9 de abril de 1941.
Art. 3.o Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeir(\ 1Z d• junho de 1941, 12{). 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 383 -

DE

12

DE

JUNHO

DR

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Victorio Marçolla Filho a pesquisar talco
e associados no Munidpio de Belo Valedo, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atr1buicão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 895,
de 29 de janeiro de 1940 (Gódigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 . Fica autorizado o cidadão brasileiro Victorio Marçolla
Filho a pesquisar talco e associados numa área: de treze hectares e
.sessenta e dois ares (13, 62 Ha), situada na fazenda "São Ca-etano da
Moeda", distrito de Coco, !Município de Belo Vale do Estado de Minas
Gerais, área ·essa delimitada por um contorno poligonal mistilíneo
fechado que tem um vértice colocado num marco de madeira cravado
à margem direita do Córr.ego da Mo.eda, a duzentos e vinte e cinco metroo (225 m) rumo seis graus sudeste (6°SE) do ângulo sudeste
(SE) da sede da fazenda do mesmo nome e 'Os lados teem os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: cento e cincoenta e oito metros (158 m), trinta e seis graus e trinta minutos nordeste (36°
:iO'NE); quinhentos e dezenove metros e trinta centímetros (519,3n m),
set-enta. gr·aus nordeste . (70°NE'); vinte e cinco metros (25 m), oesteleste (\V-E); quarenta e sete metros e oitenta centímetros (47,80 m),
vinte e seis graus sudeste (26°SE) ; cento -e dezoito metros e quarenta centímetros (118,40 m), norte-sul (N-S); qu'arenta e quatro
metros (44 -m), vinte e dois graus ·e trinta minu.tos sudoe.ste· (22°
30'S\V); cento e quarenta e oito metros (148m), o.itenta -e s-ete graus
·noroeste (87°NW); duzentos e trinta e oito metros (238 m), quarenta e um graus· e trint~ minutos sudoeste (41°30'SW); cinquenta
metros (50 m); oito. graus sudeste (8°SE), até alcançar o Córrego
da M.oeda); pelo seu curso, sobe-se à .distância de setecentos metros
(700 m), aproximadamente; deste ponto por uma reta com vinte
metros · {20 m) de comprimento. ·e rumo trinta e seis graus e trinta
minutos nordeste (36°30'NE), alcança-se o ,marco tomado . para
lnício do caminhamento .. Esta autorização é outorgada mediante a<5
!JOndições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IJI, IV,
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VII, IX .e outrae do citado Código não -eXlpressamente mencion~das
neste decreto.
Art. 2.o ·o concessionário da autorização poderá utilizar-se do
pr'oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
'Art. 3.0 Esta autorizay.ão será declarada caduca ou nula, na fo1·ma
do § 1.0 do ar\. 24 e do ar\. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25 do
me;;mo Código.
·
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às se:..•vidões do
solo' e subsolo para o fins da pesquisa, na forma dos art.s. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5..0 O concessionário-da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores disCriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigO.
Art. 6.0 O título da autorização d-e pesquisa, que será uma via
autêntiea deste ,decreto, pagará de selo a quantia de cento ·e quarenta
mil réis (140$j)) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Car!os de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 384 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Atttm·iza o Cidadão braSilei?·o !anuário José de Figueiredo a pesquisa'#'
mica e pedras coradds no município de TaTu'frlíi-rim do Estado de
Minas Gerais,

O Presidente da Repúbltca, usando da .atribuição que lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituição, e .nos termos_ do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Januário José de
Figueiredo a pesquisar mica e pedras coradas numa área de cento e
três hectares {103 Ha), situada no luga~ denominado "Bananal", distrito de Itanhomí, município de Tarumirim do Estado ele Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice colocado a cento e setenta e seis metros (176m), rumo leste-oeste (E-W)
da confluência do ribeirão Bananal com o córrego da Giá e os ladds. adjacentes . teem os seguintes comprimentos e orientações: mil
e trezentos metros (1 300· m) norte-sul (N-S) e setecentos e noventa e seis metros (796 m) leste-oeste (E-W), respectivamente. Esta.
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, 11, 111, IV, VII, IX e outras do citado Códig0- não expressamente mencionadas neste decreto.

A'I'OS DO.PODER EXECUTIVO

Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se dO
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério ·e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorizàção será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art.- 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e Il do citado art. 24. e no
art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4.0 As propriedadeS vizinhas estão sujeitas às servidÕ'es de
solo ~ subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado, Pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo .
.A.rt. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica, deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto e- trinta mil réis (! :030$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.-- 7.0 Revogam-se as disposições em contrário .

•

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1,941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 385 -

DÉ

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o ddaâão brasileiro Chaf{ir Ferreira a pesquisar manganR.s
e associados no município de Brumadinho do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da COnstituição, -e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Chaffir Ferreira a
pesquisar manganês e associados numa área Ce sete hectares_ e trinta
ares (7,30 Ha) situada no lugar denominado '1 Pedro Paul6"- ou <~.Pai
Pedro", distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um hexágono irregular cujo vértice inicial coincirle com um marco de ferro colocado
a duzentos e sessenta metros {260 rn), rUmo onze graus noroeste
(11° NW) de um rancho de pedra seca e os lados teern os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: trezentos metros (300 m).
trinta e nové graus noroeste (39° N\V}; ·setenta e seis metros e
treze centímetros (76,13 -m), trinta e um graus nordeste (3! 0 NE);
centc e dezenove metros· e sessenta centímetros {119,60 m), cinquenta e oito graus e trinta minutos nordeste (58° 30' NE); cento
e trinta e oito metros (138 m), oitenta e -três graus e trinta minutos sudeste (83° 30' ,SE); trezentos e sete metros (307 m), cinco
graus sudeste (,5o SE) e cento e vinte metro.s e Cinquenta centímetros (120,50 m), setenta e um graus sudoeste (71° SW), respectiva":'

1
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.mente. Esta autorização é outorgada mediante ae conCições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras
do citado -Código não expressamente mencionados neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização porterá se utilizar ·do
produto da pe~quisa para fi.ns de estudo· sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. s.o Esta autOrização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e 11 do citaCo art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizilll\as estão sujeitas às servidões -de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da aUtorização será. fiscalizado pelo
Departamento :\facional da Produção Mineral e goz·ará dos favores
discriminar.os no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a -quantia d-e· cem mil réis
(100$0) e será transcrito no livro ·próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministé'rio da Agricultura.
Art. ·7.0 Revogam-se as disposições em contrário-.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e·
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

CO.rlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 386 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Prorroga por mais dois (2) anos '0 prazo constante do art. 2.0, n. 1,. do
dec>"eto de autorização ro. 4.441, de 26 de julho de 1939

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a St. John
d'El Rey Mining C0 • Ltd. e usando das atribuições que lhe confere a
letra a do art. 74, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogado por mais dois (2)· anos o prazo a que
se refere o art. 2.0, n. I,. do decreto de autorização n. 4.4.41, de 26
de julho de 1939.
Parágrafo único. A prorrogação, a que se refere este artigo,
será contàda a partir da terminação do prazo previsto pelo decreto
n. 6.111, de 19 de agosto de 1940:
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõe-s em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.o da Independência e 53.o
da República.
· GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.387

-DE

12

JUNHO

DE

DE

1941

PrO'f1'oga o prazo de que t71GJta o n. I do art. 2.0 do decreto n. 5.103,
de 9 de janeiro de 1940
O Presidente da República, tendo em vista ás razões apresentadas
pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul, e usando das atribuições que lhe confere o art. 74, letra a, da
Constituição, decreta:
. Art. 1.° Fica prorrogado por mais dezoito (18) meses o prazo
constante do n. I do art.' 2.0 do decreto n. 5.103, de 9 de janeiro
de 1940.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53,o da República.
GETULIO V~Gf\.8.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 388 -

DE

12

DE

JUNHO

DE

1941

0'1f,torga ao GOverno Municipal de' Águas Belas concessão paTa o apro-

veitamento de energia hidráulica da cachoeira "Beleza", no rio
Pamparn, no distrito de Rio Negro, municipio de Águas Belas} co-

marca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagalnento.

DECRETO N. 7.389

-DE

12 'DE JUN'Ho

DE

1941

Concede à sociedade anónima Worthington do Brasil, Ltd., autorização para {un~ion"ar na República
O Presidente da República, atendendo ao que foi requerido pela
sociedade anônima Worlhington do ~rasil, Ltd'., decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Worthington do
Brasil, Ltd., col)l sede em 100 West 10th Street, na Cidade de'Wilmington, Condado de New Castle, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na República, com os estatutos que apresentou,
medi3.nte as cláusulas que este acompanham,· assinadas pelo Mj'listro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria. e Comércio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis ·~ re~m-

4!9
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lamentos em vigÓr, ou que venham a vigorar, eobre o objeto da L'e-

fenda autorização.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 12().0 da Independ'ência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS•

•

Wa!demar FaJ,cão.
Referência

-~Processo

n. MTIC. 13.785 de 1941.

Clãusulas que acompanham o decreto n. 7 .31!9, de 12 de junho de 1941
I

A sociedade anônima Worthington do Brasil, Ltd., com sede em
100 West 10th Street, na Cid::~ae de Wilmington, Condado de New Ca.<t;e,
Estados Unidos da América·, é obrigada a ter um representante geral
no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e defiuitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer· com p~rticulares, podendo ser demandado e receber citação
inicial pela sociedade.
II

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unic::-mente
às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tribunais
judiciários ou administrativos, sem que, em tempo. algum, possa a.
referida sociedade reclamar qualquer excéCão, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer
reclamação concernente à execução das obras ou serviços a que eles
se referem.
III

F1ca dependente de autorizacão ao Governo qualquer att.eração
que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á Cassada a autorização para funcionar na República se
infringir esta cláusula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo d0 prmcípió de achar-se a sociedade sujeita às disposições de direito que
regem as sociedades anônimas.

v
A infração d~ qualquer das cláusulas para a qual não esteja
cominada pena especial será punida com a multa de 1:000$0 (um
conto de réis) a 5:000$0 (cinco contos de réis) e, no caso de reincidência com a cassação da autorização concedida pelo decreto, em virtude do qual baixam as, presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941 .•

W a!demar Falcão.
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DECRETO N. 7.390

-DE

12

DE JUNHO DE

1941

Conce4e à sociedade -anônima Bombas e Equipa"(lientos Bennett Ltda.
autorização para funcionar na RePública
O P.residente da República, atendendo ao que foi requerido pela
sociedade anônima Bombas e Equipamentos Bennett- Ltda .• decreta;
Artig·o único. É concedido à sociedade anônima Bombas e Equipamentos Bennett Ltda-., com sede na cidade de Dover. Condado de
Kent,. Estado de Delaware, Estados Unidos da América, -autoriz_ação
para funcionar na República, com os estatutos qUe apresentou, me-'
di;:mte as cláusulas que este àcompanham, assinadas pelo Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o objeto da refe':"'
r·ida autorização.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Waldemar Falcão.

Cláusulas que acompanham o decret? n. 7.390, de 1.2 de junho de i941
I

A sociedade anônima Bombas. e Equipamentos Bennet Ltda ., com
·sede na cidade de Dover, Condado de Kent, Estado de Delaware, Estados
Unidos da América, é obrigada a ter um representante gera:I no Brasil,
com plenos e ilimitados póderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo. quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
sociedade.
I!

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente
às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus tribunais
judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, .possa a
referida sociedade 'reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poder'ão servir de base para qualquer
reclamação concernente à execução das obras ou serviços a que eles
se· referem.
III

Fica depende'nte de autorização do Governo qualquer alteração
Q:ue a sociedade teriha de fazer nos respectivos estatutos.
.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República se
infringir esta cláusula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem preJmzo do principio de achar-se a sociedade sujeita às disposições de direito que
regem as sociedades anônimas.
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v
A infração de qualquer das cláusulas para a qua'I não esteja cominada pena especial será punida com a múlta de 1:000$0 (um conto
de réis) .a 5:ü00$0 '(cinco contos de réis) e, no· chso de reincidência,
com a cassação da autoriz·ação concedida pelo decreto em virtude do
qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941.

Waldemar Falcão .
DECRETO N. 7.39!

-DE

12

DE JUNHO DE

1941

Concede à Sociedade An6nima Bates Valve Bag Corporation o( Brazit
autorizaçãó para' continuar a funcionar na República

O. Presidente da República, atendendo '·ao que requerAu a so,ciedade anônima Bates Valve Bag Corporation of Brazil, com sede em
Wilmington, Condado de New CasUe. Estado de Delaware, Estados
Unidos da América, autorizada a funcionar na República pelo decreto
n. 18.405, de 25 de setembro de.1928, decreta:

Artigo único. É concedida à sociedade anônima Bates Valve Bag
Corporation of Brazil autorização para continuar a funci'Jnar na República, com as .alterações introduzidas em seus estatutos, vor deliberação da assembléia especial de Diretoria, realizada a 24. de fevereiro
de 1941, e .sob as mesmas cláusulas que acompanham o decreto número 18.405, de 25 de setembro de 1928, ficando a aludida sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
, que venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorizacão.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 194!, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Waldemar Falcão.

DECRETO N. 7. 392 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

C1·ia a 9.a Ch·cu.nscrição de Rec1'utainento

O Presidente da ~epública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74., letra a, da Constituição, e nos termos do art. 2.o,
do decreto-lei n. 2 .330, de 21 de .iunho de 1940, decreta:
Artigo 'único. Fica criada, com sede em Santa Maria . (Rio Grandd
do' Sul), a 9.a Circunscrição de Recrutamento.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 7.393 -

IYE

12

DE JUNHO D.E

1941

Ext'ingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art .. f.0 ,
alinea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 · Fica extinto 1 cargo da classe G, da carreira de Farmacêutico,· do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, vago
em v1rtudP- da prOmoção de Norberto de Aguiar Bellas, devendo a dotação correspondente ser levada a crédfto da Conta-Corrente do mesmo Quadro do refei'ido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
ss.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N' 7. 39.4 -

DE

12

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo exCedente
O Presidente .da República, usanJo da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do arf. 1.0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3.195 de !4 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classE: J, da carretra de Far-macêutico, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saude, vago em
virLude da aposentadoria rle Olga Soares Marinho, devendo a dotaÇão ccrrespondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro, do referido Ministério.
Art. 2.0 Revo!?am-s·e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, !2 de junho de 1941, 120.0 da Independêncii e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRE1'0 N . .7 .395 -

DE

16

DE JUNHO DE

19H

Declm·a urgente a desapropriação a q.ue se 'refere o decreto n. 7 .101,
de 25 de abril de 1941.
O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e de acordo com o art. 41 doRegulamento expedido com o decreto n. · 4. 956, de 9 de setembro
de 1903, decreta:
Artigo único. Fica declarada a urgência da desapropriação dos
imoveis de que trata o decreto n. 7 .101, de 25 de abril do cürrente
ano, necessários à. construção da variante entre a:S estaç5es de Nogueira. e· Arari-bá, entre os quilômetros 36 -e 57 cta· linha tronco da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 16 de jnnho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.

7 .396'

-_.DE

16

DE JUNHO DE

1941

Autoriza· despesas relativas ao Porto de Vitória .
. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de p[\gamento.

DECRETO N. 7.397-

DE

16

!JE JUNHO DE

1941

ApTova projetos e orçamentos_, para a construção de diversas valas•
para descarga de. cinzeiros e uma carvo~ira em Campos~ na The
Leopoldina Railway Company, Limited.
O Presidente da Repúblic-a, usando· da at.ribuilyão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os ·pÍ'ojetos e orçamentos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a ·construção de uma carvoeira na estação de Campos e de dez
valas de limpeza de cinzeiros de locomotivas, nas seguintes estações:
PoSto Telegráfico Mirim, Viscónde de Ltaborai. Porto das Caixas,
Rio Bonito, Capivarí, Poço Danta, Rio Douradot -Maca é, Cabiunas
e Conde de Araruama, situadas no tr'echo Rosário a Campos, de "The ·
L'eopoldina Railway Company, Limited".
Co!. de Leis - Vol. IV
28

434

ATOS DO PODER E"XECUT-1-VO

Art. ·2.0 As despesas que forem realmente efetuadas. at.é. o
máximo dos- orçamentos ora aprovados, na importância total de
59:250$870 (cinquenta e nove contos duzentos e cinquenta mil oitocnntos e setenta réis), e reconhecidas pela forma determinada no
art. 8.0 das InstitUições aprovadas pela pOrtaria n. 839, de 7 de. dezembro de 1939, Serão levadas à conta do produto da arrecadação
da taxa adicional de_ i O-% a que -se reiere o § 4.0 do art. 3.0 da portaria
n. 225, de 28 de abril de 1937.
Art. 3.0 Para a conclusão dos serviços a que se refere o art. 1.0 ,
fica -marcado o prazo de dez meses, a contar dà data em que a Companhia for notificada deste decreto.

Rio de ~aneiro, 16
e 53.o da República.

d~

junho de 1941, 120.0 da Independência
GETULIO VARGAS.

João de Merulonça Lima.

DECRETO N. 7.398-

DE

17

DE JUNHO DE

19/d

Suprime cargo ·extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe-re o artigo 74, letra a, da Constituit;-ão, e nos termos do artigo i.0 ,

alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de

111

de abril de 1941, decreta:

Art. 1° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Pagador, padrão 23, do Tesouro Nacional, do Quadro Suplementar do Ministério
.da· Fazenda, vago em virtude da exoneração de ~~ernando Augusto
de Mat9s Pimentel, devendo a dOtação correspondertte, se~· levada a
crédito da· conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
_Art. 2.0 Revogf.!.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 19/d, _120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7.399 -

DE

17

DE JUNHO. DE

1941

Conceçle reconhe"Cimento à Escola de Belas Artes de São Paulo.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7.400-

DE

18

DE JUNHP DE

1941

Extingue cargo excédente
O Presidente da República,_ usando- da- atribuiçãó que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição, e- nos termos do ardgo 1.0 ,
alínea n, do de<>reto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um cargo da classe H, da carreira de Desenhista, do Qu_adro Permanente, dp Ministério da Guerra, vago em
virtude da aposentadoria de .João Joaquim dos Santos Sá Filho, devendo a d"otação correspondent-e ser levada a crédito d'a conta-corrente
do ~p.esmo Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
:Rio de- Janeiro, 18 de junho de 1:9·41, 120.0 cta· Independência e
53.0 da República.
GETULIO

v ARGAB.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 7. 401 -

DE

18

DE

JUNHO DE

1941

Suprime ef!-rgos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprim.idos 91 cargos da classe B, da carreira de
Servente, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em
· virtude da aposentadoria de Casemiro Pacheco, Domingos Lobianco e
Tiburcio Ventura dos Santos, do falecimento de Joaquim Heliodoro
da Fonseca e Silva. Júlio Mendes, Manoel da Silva Cav:melas e Manoel Vicente da Silva, da promoção de Aristides Martins, Benedito
José do Nascimento, Ernesto Rodrigues de Oliveira, Fort.unato Isaac
Bernardino, José Venino Vieira, João Rangel, Júlio de Santana e Justino Constância Gomes, da exoneral}ão de Ernesto Ferreira da Silva,
da transferência de Genesio Pereira Pinto e vagos constantes da relação nominal publicada no Suplemento do Diário Ofic-ial de~ 1 de
novembro de 1940, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art._ 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
íRi-o de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120.o da IJndependência e
53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS •

Eurico G, Dutra.
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DECRETO N. 7. 402 -

DE

18

DE JUNHO DE

19<11

Extingue cargo excedente

O Presidente da República,. usando da atribuição que the confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de ,1941, decreta:
Art. 1.0 Fica e.xtinto um (1) cargo da classe K da carreira de
Engenheiro de Minas do Quadro único do Ministério da Agricultura,
vago em virtude da promoção de Alberto Ildefonso Erichsen, devendo
a dotação correspondente ser le-vada a .crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
-Art. 2.o Revogam~Sé~ as disposições em ·contrário.
IH..io de Janeiro, 18 .de junhO de 1941, 120.0 da Independênci'a ('.
53.0 da República.
. GETULIO VARGAS ,

Carlos de. Souza Dua'rte.

DECRETO N. 7. 403 ::----

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Paz pública a ra.ti{icação, por parte do Gove1·no do Panamá, da Con·venção, sobre. Administração ProvisóriiJ de Colônias, e .Possessões
Européias na América, firrnada em Havana, a 30 de julho de

1940.
O Presidente da República faz pública a ratificação, por parte
do Governo do ;!?<.mamá, da Convenção sobre Administração Provisório.' dé Col~n"ias o Possessões EurOpéias na ft._mérica, firmada em
Havana, a 30 de julho de 1940, por ocasião da Segunda Reunião de
Con<;;ulta dos Ministros das f""llelacões Exlcrióres das Repúblicas Amerie9,n~IS c:onf'orme Comunicacão feita pela União Panamericana à
Embaixada cto· Brasil em Washington, por nota de 15 de maio último, cuja cópia acompanha o presente decreto.

Rio de Janeiro, em 18. de junho de 1941, 12-ü.O da Independência
e 53.0 da República.
GE'Tl;JLIO VARGAS.

'Oswaldo Aranha.

· Em 15- de maio de 1941
UNIÃO PANAMERICANA
\VASHING'l'ON, D. C., E. U, A.

Senhor Embaixador:
Tenho a honra de informar a Vossa Excelênria que, com. data de
13 d(--: maio do, corrente. ano. Sua Excelência o Senhor Embaixador
do Panamá nos Estados Uni~os da América depositou na União Pa-
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namericana o instrumento de . ratificação pelo Governo do Panamá
da Gtmvençào sobre administração provisória das colônias e possessões européias na América, assinada na Segunda Reunião de Consulta entre os ministros daS Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada em Hava'na de 21 a 30 de ju~ho de 194{).
·
O supracitado instrumento traz a dala de 30 de abril de 19.-H.
De acordo com o disposto no .artigo XIX da referida Convenção,
tenho a honra de· transmitir esta informação a Vossa EXcelência,
com o pedido de que seja levada ao conhecimento do Governo brasileiro.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos
da mjnha mais alta estima e distinta consideração. -~ .. S. 1{oive,
dit·etur geral.
A Sua Excelência o Senhor Doutor Carlos Martins Pereira. e
Souza,
Embaixador do Brasil.
Washington D. C.

DECRETO N. 7. 404 -

DE

18

DE JUNHO DE

194!-

Manda aplicar aos servido1·es do Lloyd Brasileiro a proibição pr..evistá no artigo 53 do decreto-lei n. 1. 402, de 5 de julho de
1939.
O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe ·confere o art. 7 4, letra a,· da Constituição; e
·Consi·dera·ndo que o artigo 53 do decreto-le~ n. 1. 402 det.errnitl"!l
que não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais;
Considerando QUe como a üentral do Brasil, é o Lloyd Brasileiro urna entidade autárquica e paraestatal, de propriedade da União;
Considerando que já o decreto n. 3. 306, de 24 de maio 'cte 1941,
que aeu autonomia à Central do Brasil, obedeceu, em seu artigo 17,
ao preceito le.gal genérico referido, vedando ·a sindicalização dos seus
servidores;
·
Consid·erando qu eo Lloyd Brasileiro deve enquadrar-se no mesffil) regime legal, corno e'ntidade paraestatal que é, decreta:
, Art~ 1.0 Aplica-se aos servidores .do Lloyd Brasileiro a proibição
de sindicalizar-se prevista no artigo 53 do decreto-lei .n·. -1. 40~, de
ó de julho de 1939.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941. 12o.o da Independência e
53.o da Thepública.
GETULIO

VARGAS,

Dulphe Pinheir~ Maclwdo.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.405-

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Autm·'isa o cidadão b?·asileiro José Affonso Tricta a pesquisar água
mineral no município_ de Poranyaba do Estado df:' S. Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuiç§.o que lhe ~'On
fere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos· terrrios d'o decretn-lei
n. 1. 9S5, de 29 cté janeiro de 1940 (Código de Mina.), decreta:

Art. 1.° Fica 'autorizado o cidadão brasileiro José Affonso Tricta
a pesquisar água mineral em uma área de dez hectar~s (1-Q. Ha.), em
~encHo de sua propriedade na Fazenda de S. Martinho, municípJo de
Yorangaba do Estado de S. Paulo. limitada por um retângulú tendo
tmi dos vórtices à· distância de mil cento e oito metros (1.108rn.),
rumo sessenta e quatro graus e trinta minutos nordP.ste (-64°30'NE)
do quilômetro cento e noventa e sete (197) da estrada de rodag·em
estadual de Porangaba a Tatuí, e os lados adjacentes a. esse vértice
ns seguintes comprimentos e orientações: trezentos e cinco metros
(305m.), rumo vinte e três graus nordeste (23°NE): trezentos e
vinte sete metros e oitenta e seis centímetros (327,86m. ), rum!) ~es
SAnta e ~e te graus sudeste (67°SE), respectivamente. Esta :-tntol'ização ú outorgada ,mediante as condições do art. 16 do Códig·o de
!\finas e seus números I, II, III, IV, VIL IX e outras do citado Código
não expressamente 111:.encionadas neste decreto.
Art.· 2.0 O concessionário da autorizacão poderá uLilizar-ae do
produto dU pesquiza para finS de estudo sobre o minério e cust0io ctos
trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Sã"ude Pública.
Art. ,3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula. ::a
forma do § 1.0 do àrt. 24 e do art. 26 do Código de Minas, ~e ocor-:;.·erem os motivos previstos nos números I e II do citado art. ~"- e
!~o art. 2·5 do rnt~smo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinha.~ e&tãà sujeitas às servidões de
.solo é sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Códigp.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado PP-lo
Departamento Nacional da ·Produção Mineral e gosará dos fa\'ores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste act1go.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará· de selo a quantia d'e cem mil r~is
(100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de FoTY",er.to
da Produção Mineral do Mnistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam--se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120. 0 da Independéncia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Car:los de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 406 -

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Concede à "Sociedade Inhandjara de Mineração Limitada" autorizaçãO
para funcionai' ccnno empresa de mineração.
Não foi publicado ainda no Did1·io OfiCial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 4.07 -

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Christino a pesquisar mica e
associados no municipio de Governador. Valadares do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição· que lhe confere
o art. 74, letra a, da _COnstituição e nos termos do deéreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fic3. autorizado o cidadão brasileirQ Leonardo Cl~rtstino
a pesquisar mica e associados numa área de cento e doze hectares
{112 Ha.) no lugar denominado "Barra do· Pontal", distrito e município de Governador Valadares do EStado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um contorno octogonal que tem um vértice a· seiscentos
e oitenta e cinco metros (685m.) na·'direção magnética de setenta e
um graus trinta minutos· noroeste (71930'NW) do ponto de confluência do c-órrego do Pontal corri seu afluente Pontalzinho e cujos
lados teem Os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos e cinqUenta e oito metros (358m.), nove graus trinta minutos
nordeste (9°30'NE); duzentos e setenta e três metros (273m.), ses--

senta e oito graus nOrdeste (6$0 NE); cento e vinte e dois metros
(122m.), quarenta e três graus t.r·inta minutos nordeste (43°30':11E);

duzentos e noventa e cinco metros (295m.). quarenta e nove graus
trinta minutoS nordeste ( 49°30'NE}; quinhentos .. e setenta e cinco ...
metros (575m.), cinquenta e seis graus sudeste (56°SE): quatrocentos
e cinquenta e oito metros ( 458m.), trinta· e sete graus quarenta e
cinco minutos sudeste (37°45'SE); mil· e quinze _metros .(1.015m.),
quarenta e um graus quinze minutos sudoeste (41°15'SVl); mil e cinco
metros (1. 005m.), quarenta e cinco graus noroeste ( 45°NW). Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Min'as e seus números I, li,· Ill, IV,_ VII, IX e outras do citado
Código não expresSamente m..encionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e .custeio
dos trabalhos.
Art. ·3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de- Minas, se ocorrerem
es motivos previstos nos números I e II do citado art. ~4 e 110 art. 25
tio mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo_ para os 'fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5.0 O concessipnário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminado·s no art. 7_1 dO mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. ·6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto cente
é vinte mil réis (1 :120$0) ·e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7.408-

DE

18

DE JUNHO DE,

1941

Outorga a Mau1·icio Wag;ner concessão para o aproveitamento da energia hidráulica até 196 l,w., correspondente à descarga de derivação de 2.. 350 litros e à altura de queda de 8,5m, num.a. queda dfigua situada no rio Ca:p'ivari~' no ·.zocal Vau, distrito de/ Alto Amparo, municipio ·e comarca de Tibagi, Estado do Paraná.

Não foi publicado ainda no Diário O{icidl por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.409-

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão bTasilei?·o Vito1'io Bu:tigo a pesquistir 'carvão minm·al no municipio de Urussanga do Estado de .·S_anta Catarina
O Presidente da R~pública, usando da atribuiç.ão que lhe confere o. art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-ie~
n. 1.985, de 29 de janeiro de 194-ü (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 fica autorizado o cidadão brasileiro Vitoria Burigo ._a
pesquisar carvão mineral numa á_rea de quinhentos hectares (500 Ha)
em terrenos situados nos lugares denominado·.<:: 1.a Llnha Torrens e
2.a Lmha Torrens, distrito de Cocal, município de Urussanga do Estado de Santa Catarina, área essa compreendida pelos lotes número1r
um (1), três (3), cinco (5), sete (7), nove (9), onze (11), treze
(13), quinze (15), dezenove (19), vinte e três (23), trinta e quatro
(34) e trinta e ciMo (35), da 1.• Linha Torrens, de propriedade de
João de Bona Sartor. Luiz Furlfmetto, José Sartor, Virg·inio Zanatta,
Domingos Zanatta, Wencesláu Biella, Miguel Slachta, Eliseu Tonelli,
Innbcente Pagnan e mais os lotes números setenta . (70), setenta o
dois (72), setenta e quatro (74), setenta e nove (79), oitenta (80),
oitenta e um (81), oitenta e três (83) e oitenta e quatro (84), da,

44i

ATOS DO PODER EXECUTIYO

2.a Linha Torrens e de prOpriedade de Antoriio Soratto, Julio Augusto, Pasqual Zaccaron, Biagio Maragno, José Ridieri, Mariana· Cizeski, Anna Gobatto e Vendramino Serafim, r~spectivamente.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilisaf-se do
produto da pesqub'a para fins de estudo s'Jbre o minério e custeio
dos trabalhos. ·
Art .. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Códlgo de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para oS fins .da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma des~e artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa,, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de dOis contos e
quinhentos mil réis (2 :500$-ü), e será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o_ 'Revogam....se as disposições em contrário.
Rio

de

Janeiro, 18 de junho doe ·1941, 12{).0 da Independência e

53.o da RepÚllllica.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7. HO -

DE

18

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão lJ·ra.sileiro João Luiz Guedes a pesquis-ar diatomita e areias silicosas no município de Pelotas do· Estado do
, Rio Grande dó Su1
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.· 7 4, letra·· a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.98!5., de 29 de janeiro de.19·40 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra·sileiro João Luiz Guedes
a pesquisar diatomiL:J e areias siliç.osas, n:u.ma área de nove· hectares e quarenta e três ares (9,43 lfa.), situada no lugar denominado
"Guabiroba". município de Pelotas do Estado do Rio Grande do Sul,
área essa delimitada por um contorno pollgonal fechado, que tem
um vértice. colocado a dois mil duzentos e sessenta metros (2.260m.),
rumo um grau noroeste (1. 0 NW) da intersecção da 3.veniçla Pinheiro Machado com a Quarta Avenida,. e os lados teem os seguintes OOmprimentos e orientações: duzentos e setenta metros (270m.),
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ses-senta e seis graus e trinta minutos nordeste (66°30·' NE),
duzentos metros (20-üm.), vinte e ·cinco grau noroeste (25° NW' ·
duzentos_ e dez metros (210m.) setenta e cinco graus noroesf~
(75o NW); dUzentos e qua.ren4a metros (2lt0m.), quarenta grau f)
sudoeste (40° SW); cento e .·quinze metros (115m.), setenta e um
graus nordeste ·(71° NE); -cem- metros (1·00m. ), vinte e oito graus
sude-ste (28° NE); oitenta metros (SOm.), setenta e d<ois graus nordeste (72° NE), e sententa metros (70n1.), vinte e cin-co graus sudeste· 2-5° SE), re~pectivamente. Esta autorização é outorgada
mediqn~e as condições do art. 16 do C"ódigo de Minas e seus números I, II, II[, IV, VII, IX e outras do.citado Código não expres-samente mencionados neste d-ecreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cust.eio
\'
dos trabalhos.
0
Art. 3. Est~ ·autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.~ do art. 24 -e do art. 26 do Código de Mina~, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às cervidões de
so1o e· sub-solo pa-ra os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado peJo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Códig·o, na -forma deste artig-o.
- Art. ·6.0 O título da autorização de pesquisa, que s-erá uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cerri mil réis
(100$0) e será transcrito no livro própTi9 da Divis~o de FOmento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.() Revogam-se as dü:posicões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da J;lepúblicn.
GETULIO V AfiGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECllETO N. 7.411

-DE

18

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Campolina Viana a pesquisar
pedras c-oradas, mica e associados no municipio de Conselheiru
Pena, Estado de Minas Gerais.
O Presidente· da República usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a_. da .Constituição e nos termos do decreto..:lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
.A.rt. 1.0 Fica autorizado o cidad~o bra~ileiro Raimundo Campolina
Viana a pesquisar pedras coradas, mica e associados numa área de
cinquenta hectares (50 Ha.), situada na localidade "Brejâo do Moreira", distrito de Mantena, munidpio de Conselheiro Pena do Estado de Minas Ge.:cais, limitada por um retângulo tendo um dos vér-
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tices à _distância de quatrocentos e cinquenta metros ( 450m}, rumo
seis graus noroeste (6° NW) da confluência do córrego do Brejão com
o rio Mantena e -cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e vinte e cinco metros (ô25m. ), rumo oeste-leste (WE) e oitocentos metros (SOOm),
rumo norte-sul (NS) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seu.;; números I, II, UI, -Iv,
VII, IX e outras do citado Código ~1ão exoressamente mencionadas
"leste decreto.
Art. z.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1. 0 ·cto art. 211, e do art. 26. do Códigà de Minas, se ocorrerem
'os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As· propriedades vizinhas estão sujeitas às serVidões de
solo e sub-solO para os fins da pésquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores di:::;criminados no art. '71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. ô.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará d'e selo a· quantia de quinhentos mil
réis (500$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agr·icultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiCões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941; 120° da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.412-

DE

18

DE JUNHO DE

194-1

Autoriza o cidadão 6rasileiro Arthur Alves Bandeira a pesquisar carvão
no muni~ipio de Tomazi'J}a do Estado do Parand
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do ·decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica aut.m·üladc o cidadão brasileiro Arthur Alves· Bandeira a pesquisar carvão numa área de duzentOs e (Juarenta hectares
(24fl Ha.) situada no lugar denominado "Fazenda Dona Amelia ", mun~cípio de Tomazina do Estado do Paraná, área essa delimitada por um
trapésio cujas extremidades da base maior distam mil e oitocentos
metros (1.800m.), três graus noroeste (3° NW) e dois mil setecentos
e vinte ·metros (2.720m.L onze graus quinze_minutos nordeste da
confluência do rio Capivara com o ribeirão Capivarfnha;· os lados não
paralelos medem dois mil quatr0centos e quarenta metros (2. 440 m.),
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trinta e quatro graus nOroeste (3.0 NW} e dois mil e quatrooento~
metros (2.400m), quarenta e três graus noroeste (43° NW), resvectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as concticões do artigo 16 do Código de Minas e seus números I, I!, III, IV, VII, IX e
outr<:'.s do citado Código não expr~ss::tmente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário' da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de e~turlo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta iutorh:ação será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.o do art. ,24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
rr~otivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art.. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeit3s às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquis<., na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O conceSsionário da autor"ização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional qa Produção Mirieral e gozará dos favores p.iscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art .. 6.0 O título da' ctutorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de um conto e duzentos mil réis (1 :200$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produç-ão Mineral do Ministério da Aghcultura.
Att. 7.0 rt.evogam-se as dispm;ições em contrário.
5~.o

Rio de Janeiro, :1.8 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
da República.
GF.TVLIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum· te.
DECRETO N. 7. 413 -

DE

18

DE JUNHO DE

1.941

Autoriza o cidac]jão brasileiro Carlos de Sottza Pereira a pesquísarr
granito ou gneiss na Capital. do Estado de S. Paulo.
O Pres.idente da República, usando d'a ""atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), derreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão· brasileiro Carlos de Souza
Pereira a pesquisar granito ou gneiss numa área d'e set-e hectares e
vinte e seis .àres '(7,26 .Ha.) em terreno que o mesmo arerndou do
proprietário Edgard 1~ Barros Pereira na pedreira do Taboão, Capital
do Estado de São Paulo, por es.te último adquirido por escritura de
compra registada a folhas quarenta e quatro (44.) do livro número
seiscentos e vinte e seis (626) do cartório d•o segundo tabelião daquela
Capital, limitada por um polígono que tem um vértirp. coincidindo
com o eanto nordeste (NE) de uma rancho situado no extramo sud·este
(SE) do terreno, e cujos lados teem os seguintes C.omprimento::: P.
orientações magnéticas: setenta e três metros e dezesseis centímetros {73,16 m), ·rumo setenta e cinco graus. quarenta e sete minutos noroeste (75°47'NW); cinquenta e cinco metros e cinammt.a
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centímetros (55,50 m), rumo setBnta e ·'Sete graus trinta minutos sudoeste (7703Q.'SW)"; quar~nta e ·.um metros e vinte centímetros
(41,20 m), rumo dez graus vinte e três minutos noroeste ("10023'NW)
quatrocentos e quarenta e três metros ( 443 m) rumo trinta e cinco
minutos nordeste (0°35'NE); cento e oitenta e oito metros (188 m),.
rumo sessentn e três graus trinta minutos sudeste (63030'.SE) trezentos e quarenta e quatro metros (34.1 m) rumo quatro graus trinta
minutos sudoPste ( 4°30>'-S\V); sessenta e seis metros trinta. e oito centímetros (66°,38 m.), rumo treZe graus dezesete minutos sUdoeste
(13°17'8\V) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, li. Ill, IV, VII, IX e.
outras do citado Código não expressamente mencionados nest~ dEiereto.
Art. 2.o O conressionário da autorização poderá utilizar-se do
produto à'a pesquis·a para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos ..
Art. 3.o Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na formtt
do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 2ti
do mesmo Código.
Art. 4.0 As :pro.priedades vizinhas estão, ·sujeitas às servidões dõe
.solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40'
do citado Código.
Art.. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo ·Departamento Nacional da· Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no ').rL 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto. pagará de selo a .quantia de cem mil ré.is (100$0)
e será transc-rito no livro próprio <;Ia Divisão de Fomento da Producão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam.-~e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120.0 da· Indepedência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Cárlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. M 4 -

DE

1'9

DE JUNHO DE

19!-H

P1'0mulga o A.cordo sobre as bases de um intercâmbio ferroviário, cultural e econômico, entre o Brasil e o Paraguai, firmado no Rio
de Janeiro, a 24 de junho de 1939.

O Presidente da República:
Tendo ratificado, a 18 de junho de 1940,. o Acordo sobre as bases
de u'm intercâmbio ferroviário, cultural e econômico entre o BrasH
e o Para·guai, fii'mado no Rio de Janeiro, a 24 de junho de 1939; e
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HaVendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação na cida:·de de Assunção, a 31 de maio de 1941;
Decreta que o referido Acordo, apenso por cópia ao presente decre.t.o. seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se

contem.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS

Oswaldo Aranha

GETULIO DORNELLES VARGAS, Presidente da República dos Estados

Unidos do Brasil:
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que,
entre a República dos Estados Unidos do Brasil e 'a República do ,Paraguai, foi ·concluido e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários,
no Rio de Janeiro, a 24 de-junho de 1939, o Acordo sobre as bases de
um "intercâmbio ferroviário, cultural e eco~ômico, do teor seguinte:
ACORDO SOBRE AS BASES DE ACUERDG SOBRE LAS BASES
UM INTERCAMBIO FERRODE UN IN').'ERCAMBIO FERROVIÁRIO,_ CULTURAL E ECOVIARIO, CULTURAL Y ECO.
NóMICO, ENTRE EL BRASIL Y
NO~IICO, ENTRE O BRASIL E
O PARAGUAI.
EL PARAGUAY

Os Governos dos ·Estados· Unidos do Brasil e do Paraguai, animados do desejo de estr"eitar, cada
vez mais, súae relações, resolveram estabelecer as seguintes ba.:...
ses de um intercâmbio ferroviário, cultural e econômicc, Entre os
dois paises, e para esse fim nomeart:.m seus Plenipotenciários:

Los Gobiernos. de los E. E. U. U.
dei Brasil y de la República dei
Paraguay, anima.clo"s jel deseo de
estrechar,. cad& véz más, sus relacioneS, resolvi con estahleeer las
siguiéntes bases de un· intercambio ferroviario -cultural y económico, entre los países, y para
ese f in nombraron sus Plenipotenciarios:

Sua Excelência o Presidente da
República· dos Estados Unidos do
Brasil, o Doutor Oswaldo Aranha,
Ministro de Estado das Relações
Exteriores do Brasil;

Su Excelencia el Presidente rte
la República de los Estados Unidos del Brasil, al Sefior·· Doctúr
Oswaldo Arinha, Ministro de Estado de las Relaciones Exteriores
del Brasil;

Sua -Excelência o Presidente da
República do Paraguai, o Senhor
Doutor Luís A. Riart, Enviado Extraord~nário e Ministr~""' Plenipotenciário do Paraguai no Brasil,

Su Excelencia el Presidente de
la República de! .Pa'raguay, ai Sefiar Doctor Luís A. Riart, Enviado. ·Exttaordinarfo y Ministro Plenipotenciario dei Paraguay en el
Br_asil,

Os quais; após haverem exibiLos cuales, después de exhibido os seus plenos poderes, acha- dos sus plenos pod<:>res, hallados
dos em boa e devitia for·ma, acor-- eu buena y debida· forma, acordaram nos artigos seguintes:
darori los artículos siguientes:
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ARTIGO PRIMEIRO

ART.ÍÇULO PRIMJj:RO

O Governo do Brasil se compromete a prosseguir na construção da estrada de ferro Campo
Grande-Ponta Porã, com um subramal a Bela Vista, no Estado de
Mato Grosso, e o Governo do Paraguai se ".ompromete à prolon·gar a estrada de ·ferro Con~ep
ción-Horqueta até Pedro Juan:d'Caballero, com um sub-ramal a Bela
Vista paraguaia.

El Gobierno dei Brasil se compromete a prosJguir la construccióll de la vía férrea Cam}Jo Grande- Ponta Porá, con un sub-ramal
a Bella Vista, en el Estado de
l'viato Grosso, y l~l Gobierno del
Paragnay se compromete ·a prolongar la vía férrea ConcepciónHorqueta hasta Pedro Juan Caballero, con un sub-ramal a Bella
Vista paraguaya.

ARTIGO

2.0

O Governo do Brasil se compromete a iniciar, em breve, a
construção da estrada de ferro
Rolàndia-Guaira; no Estado do
l)araná, e o Governo do Paraguai
se compromete a construir a estrada de ferro Asunción-Guaira.
ARTIGO

3.0

ú GovernO do Brasil destacará
imediatamente uma comissão de
engenheiros brasileiros ao Paraguai, para proceder, com a colaboraÇão de engenheiros paraguaios, ao reconhecimento do trecho Asunción-Guaira, e o Governo do Paraguai constituirá uma
comissão de engenheiroP paraguaios para efetuar, com a possivel brevidade, com, a colabo.ração
de engenheiros braSileiros, o reconhecimento do treçho Horqueta-Pedro Juan Caballero e do subramal a Bela Vista paraguaia.
ARTIGO

4.0

Feitos os reconhecimentor. a
que se refere o aitigo 3. 0 , os Governos do Brasil e do Paraguai
ficarão habilitados a estudar a
construçã·o, em cooperação, das
linhas Asunción-Guaira e Horqueta-Pedro Juan 0?-ballero, e do
sub-ramal previsto, de modo a
reaJiZar-se, em futuro próximo, a
dupla ligação ferroviária entre a
República· do Paraguai e os ~sta...:
dos Unidos do Brasil.

ARTÍCULO 2.0

El Gobierno dél Brasil se compromete a iniciar, en· breve, la
construcción de la via férrea -Rolandia-Guayr:a, en el Estado de
Paraná, y el Gobierno dei Paraguay se compromete a construir
la vía férrea Asunción-Guayra.
·- ARTÍCULO

3.0

El Gobierno del BrasL destacará inmediatamente una comisión de ing-enieros brasileros al
Piwaguay para proceder, con la
colaboración de ingenieros paraguayos, al reconocimiento de trecho Asunción-Guayra,, y el Gobierno del Paraguay constituirá
una: comisión dt: ing:mieros paraguayos para efectuar, a la brevedad posible, con la colaboración
de ingenieros brasileros, el reconocimiento dei tramo HorquetaPedro Juan Caballero y sub-ramal a BeBa· Vista paraguaya.
ARTÍCULO .~y

HeChos los reconocimientos a
que se refiere el articulo tercm·o,
los Gobiernos de Brasil y Paraguay est~rán habilitados a estu-·
diar. la construc,ión, en cooperación, de Ias líneas AsunciónGuayra y Horqueta-Pedro Jmm
Cã:ballero, y el sub-ramal previsto, de modo a realizarse, en .un
futurc- próximo, la doble ligazóu
ferroviaria entre la República dei
P.araguay y los E. E. U. U. dd
Brasil.

448

ATOS DO ·PODER EXECUTIVO
AR'flGO

5.0

A comissão de engenheiroS ferroviários nomeaC'a fará os estudos de uma ponte internacional
sobre o rio· _Apa, em Bela Vista,
e cuja. construção será assentada
pelos· Governos do Brasil e do Paraguai nas condições e oportunidadeS indicadas no artigo 4.0 •
ARTIGO

6.0

Os Governos do Brasil e do Paraguai se comprorrietern a estudar,
na forma de suas leis, meios práticos e técnicos de cooperação,
para a colonização das zonas marginais da:s estradm de ferro referidas no présente Acordo.
ARTIGO

7.r:-

O Governo do -Brasii dará facilidades de admissão aos técnicos
profissionais paraguaics comis::";ionados pelo set' Governo para
seguirem cursos de aperfeiçoamento, ou assistirerr a trabalhos
práticos, nos Instit"J.tos Jficiai.s
ou oficializadoS do Brasil, e o
Governo do· Paraguai outorgará
aos técnicos brasileiros, em ~mis
são oficial de estudo, facilidades
para participarem das investiga.
ções dos Institutos científicos ou
I)rofissionais. do Paraguai
ARTIÜO

8,0

ARTÍCULO 5.0

La Comisión de lng·eniero.s ferroviarios nombraila hará los estudios de un puente internacional sobre el río Apa en Bella Vista, y cuya construcción la dispondrán los Gobiet~nos de Brasil y
Paraguay· en las condiciones y
oportunidad indict-das en el ·artículo quarto.
AR'rÍ~ULO

6.0

Los Gobiernos de Brasil y Paraguay se comprometeu a estudiar, en la forma de sus leyes, medias prácticos y técnicos de _cooperación para la colonización de Ias
zona.s marginales de las vías férreas referidas Em el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 7 ,o

E! Gobierno de! Brasil dará facilidades de admisi6n a los técnicos profesionales paraguayos comisionados por su Gobierno para
seguir cursos de 'perfeccionamiento, ó asistii· a trabajos prácticos,
en los Institutos oficiales 6 oficializados del B.rasil, y el Gob~er
'no del Paraguay otorgará a los
técnicos bra,sileros, en misión oficial de estudio, facilidades para
participar en las investigacione:s
de los Institutos científicos 6 profesionales ·dei Paraguay.
ARTÍCULO v.0

O Governo do Brasil outorgará
El Gobierno dei Brasil·otorgara
cinco bolsas de ensino agrfcola a cinco becas ::Ie ensefíanza agrfCoestudantes paraguaios designados la a estudiantes paraguayos depelo Governo do Paraguai.
signados por el Gobiernv dei Paraguay.
· ARTIGO 9.0

Os Governos do Brasil ~ do Paraguai promoverão, pelos meios
em seU al-cance, o melhoramento
das linhas· fluviais de sua jurisdição, tendo em vista a organização de 1~na frota que favoreça
Cr intercâmbio entre. o Paraguai
e o. Brasil.

AR'l'ÍCULO 9.0

Los Gobiernos de Brasil y Paraguay promoverán, por los m•3dios a su alcance, 'el mejoramien~o de las líneas fluviales de sn
,iurisdicción con vista a organizar
una flbta que favorezca el. inter'cambio entre el Paraguay y el
Brasil.
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AH'l'IGO

10

Os Governos do Brasil e do Paraguai assentarão o estudo de um
regime de fronteiras, jurídico ·~
comercial, que vise a adoção de
medidas de segurança e suprima
as. clificnldadr;s_ que hoje impedem
oü cmburaçahl o trftnsito de ·pessoas e produ tos de ~tmbos paisns.
AH'l'IGO 11

Os Governos cio Brasil e do Paraguai se propõem siar f:lcilicla.des recíproca;:; para a importação
e· a exportação pelos portos dos
~Ems paisCs, c o trii.nsito, por seus
territórios, de jH'odulos ou mei'···
cadorias em g:er:.~.l.
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ARTÍCULO

10

Los Gobiel'nos de Brasil y Paragaay dispondn'in el estudio de
un rDgimen de fronteras, jurídico
y comercial, que contemple h
adopción de medidas d0 seguridad
y suprima las dificultades que .. oy
1mpiden ó traban el tránsito d·:
versonas y prodnelút de ambos
valses.
A!','t'ÍCUfA)

11

Los Gobieruos de Brasil y P;tragua,y· Sl\ proponen crear f~~cili
dades recíprocas para la imrJortac.ión y e:xportación por los puer~
tos de sus paü:;es y el tránsito por
sus teiTüórios de prod-Llctos ó
1nereaderias en general.

AWI'IGO 12

.1.RTÍCÚLO 12

O Governo do Paraguai f a verecorá o estabelenimento de agências bancárias C comÜrciais br<l.-Sileiri1S no Paraguai, e o Governo
do Brasil faYoi·ecerá a instalação
de ·agências comerciais paraguaias
no Brasil.

El Gobierno Je! Paragna,y fa-vorecerá cl establecimiento de

Al'.'fiGO 13

Este Acordo será ratificado pelas Altas Partes Contratantes e a~
ratificações serã0 trocadas em
Assunção, no mais breve prazo
possível.
Em fé do que, nós, os Plenipotenciários acima nomeados, sela~
mos ,c__: assinamos o presente Acordo, .em dois eXemplares, cada um
dos quais em lingua portuguesú.
e espanhola, :'lpJr!dO neles os nossos respectivos selos, na cidade elo
Hio de Junei~·o, D. F., aos vinte
e quatro cli<u: do mês de junho de
mil novecentos c trinta e nove.

agencias bancarias :r comerciale::;
brasileras en cl Paraguay, y el
Gobierno dei Brasil favorecerá la
ins~alación de agcil~ias comerei'ales paraguayas o·_- el Brasil.
ARTÍCüLO

13

Este acucrclo será ratificado
por las Altas Partes ·Contra~an
tes y las ratificaciones serán cambiadas on Asunción, en · cl roâs
breve ph1Zo posíblo.
En fé de lo cual nosot.ros 1 lo:;
Plcnip<>teneiarios arriba nombra~
dos, sellamos y firmamos el prer:wn!.b AcuerdO, on dos ejcmplarest
cada uno ,de los cmlles en lengua
por-tuguesa y espafí.ola, roniendo
en cllos nuestros respectivos seilos, cn la ci.udad de Río de Janeiro, a los veinticuatro de· juniO
üe 1939.
·

(L. S.) ÜS\-VALDO ARANHA
(L. S. l. LeiS A. lliAR'i'
E, havendo o Governo do Brasil aprovado o mesmo Acordo nos
termos acima transcritos, pela presente o dou por firme e valioso
para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será cumprid~
inviolavelmente.
·
·
Em firmeza do que, mandei .passar esta Carta, que assino e é selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministro de
EStado das Relaçõe~ Exteriores.
·
·
·Co!. d~ Leis - Vol. IV
29
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Dada no Pal(tcio da Presidência, no Rin de Janeiro, aos 18 dias
.:do. mês de juriho de, mil novecentos e quarenta, 119.0 da I~dependên
<eüi e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS

Oswaldo Aranha

DECRETO N. 7.415-

19

DE

DE JUNHO DE

194-1

Autoriza o cidadão b··fasileiro Leopoldo Corrêa Linw a comprar ped1'as
preciosas
O Presidente da llopúhlica, usando da atribuição que 1he confere
o art. 74, letra- a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei número 4Q6. de 4 de junho de -1938, decreta:
Artig·o único - Fica autorizado ó cid3.dão brasileiro Leopoldo
Corrêa Lima, residente nesta C::tpital, a comprar pedras preciosas nos
termos do decreto-lei n, 4G6, de 4 de junho de 1938, constituindo títulos desta autorizaçflo uma via uutêntica do .presente decreto.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1941; 120.0 da Independência e
""53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.

7.416 -

DE

19

DE JUNHO DE 1941

Modifica o uniforme dos Ministros do Supremo T1'ibunal Militar e cria
,
um distintivo.

Ainda não foi publicado no Diário O{iciql.

DECRETO·N. 7.417-

DE

20

DE JuNHO DE

1941

Altera o decreto n. 6.446, de 3! de outubro de 1940
_fei,e

O Presidente da República, usando ela atribuição que Ih.;: cono atLigo 7 '!,. alínea a, da Constituição, decreta:

Art. Lo- Fwam alterados, na forma abaixo, os itens X o XII do
árligo 4.0 do decreto n. 6.446, de 31 d& outubro ·cte 19/lÜ:

X .....:... Departamento Nacional de Portos- e ·Navegação.
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Fis·~alizações

2)

Obras:

de

Portos . e Comissões de Estudos e

.......· ............................................ '.
Prático de engenharia (DAC~DNPN-DNOS). 41

.... ·............................................... '
XII -

.. .

Departamento -de Aeronáutica Civil.

PrátJCo de engenharia (DAC-DNPN-DNOS) • 23
Art.. 2. 0 Revogam-se as dispoSições em contrário-.
Hio de Janeiro, 20 de junho de 1941,
e 53.o da fl;cpública.

120.0

Indep8nd~ncía

da

GETULIO VARGAS.

'

João de Mendonça L-ima.
DECRETO N. 7. 418 -

DE

20

DE

JUNHO

DE

1941

Declm•a de utilidade- pública a Instituição Carlos Chagas.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de. pagamento.

DECRETO N. 7.419-

Extingue

DE

ca~gos

20

DE

JUNHO

DE

1941

excedentes.

O Presidente da República, usando da atribuic;ão que· lhe confere o artigo 74, let:ea: a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3 ..195, de 1.4 de abril de 1941, decreh:

Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargos da classe li' da carreira de Escriturário, do Quadro li do Ministério da Justiça é flfegócios Interiores, vagos em virtude ctas promoções de Ignassú Eloi
e de Alfeu Torres da Silva e da demi.ssão de Manoel Gomes da Silva,·
devendo a dotação conespondente ser levada a crédito da Conta
Corrente: do mesmo Quadro li do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1941,
e 53.o da República.

120. 0 da Indepenclôncia
. GETULIO VAl:lCiAS.

'

Francisco Campos.
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nEcRr:;To N. 7.1120, -

DE 21 oE J"UNHo DE 1941

Altera o Ane.ro I, let-ra "d", do decreto n. 4.695, de 22 de setemb·ro
de 1939.

·

O Presidente da Hepública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o O Anexo I, letra d, db decreto n. 4. 695, de 22 de setembro ele "1939 passa a ter a redação que com este baixa, assinada
pelo :Ministro de- Estado da Guerra.
·
Art. 2.0 ncyogam--se as disposições em contrário.
Rio do Jnneiro. 21 de ,junho de 19/.d.; 120.0 da Independêneia e 53.0
da República.
·

Eurico G. Dutra.
Nova re(lação do Anexo ·I, letra "d", do decreto n. 4.695, de 22 de se-

tembro de 1939.

Passa a ter a ·seguinte redaç.ão a letra d do" Anexo I, do eleereto n .. 4.695, de 22 de setembro de 1939, a que se refere o decreto
n. 7 .·.120, de 21 de junho de H.l-1.1:

D) -

InsL1'ução comum a todas as armas:

T•rlica Geral ................. _. . . . . . . . . . . . .
3
Transmissões ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Equitação:
Cavalaria e Artilharia .................... ·.. .
2
Infantaria e Bngenharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1941. - Eudco G. Dutra.
DECRETO N. 7. 421 -DE 21· DJ<.:: "JUNHO DE 1941

Extingue cm·go excedente.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea
n, cto·ctecreto-lei n. 3.195, de ·14 de abril de "19/d, decreLa:
Art. 1.° Fica eXtinto. um (1) cargo da classe j da carreira de Agrônomo Biologista do Quadro único do Ministério da Agricurtyra, vago
em virtude do falecimento de Arnaldo Moreira, devendo a- dotação correspondente ser levada a cr.édilo da conta corrente do mesmo quadro
do referido Ministério.·
"
·
0
Art. 2. Revogam-se as disposições em coritrário.
Rio de Janeiro, em 21 de junho. de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GE1'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.422-

DE

2i

DE JUNHO DE

1941

Aprova projeto e orçamento P1.~ova'velj pm·a a construção de unt
galpão ·pru·a abrigo dos reboques e cava~os ·m..ecâ.n·icos, no re-:
cinto das o["icinas. em Outeirinhos, no porto de Santos.
O Presidente .da República, usando da all~ibuiçfio que lhe confere o art. 71:, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aproYados o projeto e orçamento provavel.
na importância total de 144:-963$0 (cento e quarenta ·e quatro contos
novecentos e ~essenta e três mil réis). que com este baixam rubricados pelo· Direto1· da Divisão de OrçameÍlto do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a
construção de um galpão destinado ao abrigo dos rehoques e cavalos
mecâ.nicos, no reci!lto das oficinas, em· Outeirinh.os,. no porto de
Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida com·
a construção a que se i'efer'=' o presente decretu, terá de ser comprovada, mediante apresentação de documautus autênticos, para sna
incorporação à conta de capital adicional da. Comp.anllia Docas· de
Santos, nos termos do decreto n. G58-A; de 21 de fevereiro de 1936.
Itio d·e Jane.iro, 21 de junho de 1941, 12{) 0 da Indepcndtmcia e
53o da República.
GETU,LIO VARGAS.

I oão de J1 endonça Lima.

DECRETU .N. 7.423-

DE

24

DE JUNHO

DE

1941

Declcti'a de 'lttüidade p·!(lblica o "Orfanato. I1/ossa Senho1'a d:e Nazaré:..

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o Orfanato
Nossa Senhora de Nazaré, destp. Capit&f, o qual satisfez a~ exigência~
de artigo 1.0 da lei número 91, de 28 dC agosto de 1935, e usando da
atribuição que lhe confere o artigo 2. 0 da citada lei, decreta:
Artigo único. r~ declarado de utilidade pública, nos termos da
mencionada lei, o O.r.fanato Nossa Senhora de Na.zaré, desta Capital.
Rio de .Janeiro, 24 de jlinho ~c 1P4-1, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETUJ.·IO

v ARGAS

F1'ancisco Campos
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DECRETO N. 7. 424 -

DE

24.

DE .JUNHO DE

1941

Aprova nova tabela numérica pm·a o pessoal e::r;tranwnerârio-mensalista da Diretoria de En{Jenharia do Minislé.rio da Guerra.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Consti~uicão, decreta:
Art.. 1. 0 A tabela numérica çlo pessoal extr:mumerário-mensalisia
da Diretoria de EngenlÍaria do Ministério da Guerra, aprovada pelo
decreto n .. ().667, de 31 de dezembro de 19.40, fica subsiituida pela que
se encontra anexa a este decreto.
·
0
Art. 2.
A despesa correspondente na importância de 877:200$0
(oitocentos e setenta e sete contos e duzentos mil réis) correrá pela
Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, sendo
22.6.800$0 (duzentos e vinte e· seis contos e oitoceni:os m:l reis) U cunta
da Subcontignação 05 ..;_ Mensalistas e 650:400$0 (seiscc>ntos e cinQQenta contos e quatrocentos mil réis) à conta da Subconsignação OS
Novas admiS"Sões, etc., do vigente orçamento daquele VIinisLério.
· Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contráric.
Rio de Janeito, 24 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutta.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

~iiNISTÉRIO
REPARTIÇÃO , _

-

456

GUERRA

DIRETO~IA

DE ENGENHATIIA

1'abela numérica

Referência
Número,

Função

II Armazenista .
I

de
salário

I
I

1

I

'

Salário

Despesa

mensal

anual

I
I

(

XIII

700$0

I

8:400$0

I

Arlifice

IX

~00~0

36:000$0

1

I Artífice

X

550$0

6:600$0

2

/ Artífice

XI

500~C

14:400$0

xvr

1:000$0

156:000$0

XVII

1:100$0

39:600$G

XVIII

1:200$G

28:800$0

XII

650$0

7 :800$0'

XIII

70080

10:800~0

XV

900$0

21:600$0

vm

450$0

·5: 400$0

IX

500$0

6:000$0

Desenhista

X

II Desenhista

550$0

6:600;0

XI

600$0

50:400~0

204:000$0

6

13
3

I

I

Arquiteto .

! Arquiteto

.

2

I Arquiteto . . . . . . .

1

/ Auxiliar de

2

J

2

1
1
1
7
34
12
12

Auxili~r

·I.,

E~genhciro

de E_ngenheiro

Auxiliar ele Eng:enhCiro

I Desenhista

·i

II Deser..hista
I

I

Auxih1r de Escritório .

IX

500$0

II Auxiliar de Escritório .

X

550$0

XI

600$\

,I

Auxiliar de Escritório .

i·

I

79:200$0

2

I i\lest1·e

XIII

700$0

I 86:400$0

2

·1

Mestre

XV

300$0

21 :600~0

II

Motorista .

XI

600$0

M:S00$0

9

114

I

I

I

16:800~0

877:200$tl
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Tabela ordinária
1.

- Arrnazeriista Xlll )tihriel Palerma.
6 -

Artífice JX -

700$0
5UU:r)U

1 . Alfredo !lamas.
2. Annum:.io Semeraro.
3. Ederaldo Xavier.
4. Julio Aüg·usto LeHo da Silva.
5. Levino Manoel Jus tino.
6. Viriat.o d!:. Souza Se rejo .
.f ~ Mti['ice X -

550$0

1. Alvaro de r.-Iirnnda Filho.
2 -

Artf{icc Xl -

600J,>O

1 . Ca!ixto de Araújo.
2. João Fe.rroira Sandy.
13 -

Arqttiteto XVI -

·f:OOD$0

1. Aclamar Andrade do Couto.
2. ·calombo Bezenil de Andrade Filho.
3. Dil'ccu l\Ial'till::>.
/1. Doliato Melo Júnior.

5. Egborto de Burros Barrr.Lo.
G. r;e;·aldo .Ribeiro do Valle ..
? . .Tosé Vicente B<.!rbm;a Monteiro de Carvalho.

8. Lauro Andrade do Valle:
Lanro n:beiro Gusmito.
fo. Orla.ndo Gl'cen Sbort.
11. Ilnmir.·o HereuL1 no da Fonseca.
12. Romeu Ilolnnd.
13. Sebastiilo ela Siiva Fnrf.ado.
!) .

B- Arquiteto XV l i - .f :l00$0
f . Deodoro Carneiro.
2. José Vecio dos i\Iar-lii.'es.
3. Oln\··iano Hibeiro March.
2 Atquitelo XVIII 1.. José H.égis dos B.cis.
2. Luiz COLlfinho Júnior.

I :200$0

1 - ~4 uxíliar de J:?ngenheú·o X !I Abelal'do Reis.

6/)0.~0

2 - Auxiliar de Bnae·nhe·iTo Xlfl. 1. Enaldo Cravo Peixoto.
2. Ordino Cardoso.

iOO~.o

2 - Auxiliar de -Engenlwiro X F 1. Raul Neri.
2. H.ubens Sá Nogueira.

900$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1 - Desenhista VIII - 450$0
1. José Tuvares Drumond.
1 - Desenhista IX - W0$0
1. Athos Pinto Guedes.
1 - Desenhista X - 550$0
1. Adc.lmo Aqui no Seixas.
7 - Desenhista XI - 600$0
1. Ale-i mar Hichtcr.
2. Armando Ilodrigues Alves Filho.
3. Ayrton Jqsé do Couío.
4. Helio de Mertdonça.Habibe.
5. ll{.igncl Conti Hosa.
6. Orlando And1·ade Pinho.
7. Pedro Souto Jardim Filho.
3.1 - Auxiliar de Escritól'-io IX - ti00$0
1 . Alb~rto Corrêa e Castro.
2. Alice Grey Tavares.
·~· Antonio C~·mcio de Paiva.
l.t. Ary Ruy PeLt.i.
5 .. Carlos Gama de Andrade Cunha.
(). Catarina da Silva Fontoura.
7. Diamantina Macodo Vaz Guimarães.
S. Elítia !Helo l!:scobo.r ..
9. Elza Som· e:::.
! O. · .Eudoxio Lira Loba !.o.
11. E"varisto Espirito Santo Mcsquim.
12. Francisco I.uis elo Amaral Júnior.
'13. Haroldo Bl'iggs de Albüquerque.
14. Hclios José do Lago.
15. Hermengarda Eropt de Carvalho.
16. Hernünio So;.ncs.
17 .•ToQquim Augnslo Leony.
18 . .Toaqn!m Sá Peixoto.
19. Josapllat Rst.cvarn de Barros.
20. I.uiz Brandão .Pac.lleco de Faria.
21. I.uiz Pe.t·eira Bruec'..
22. Lydia Vclloso Cnmara.
23. l\Innocl Alves Dor·neles.
24. \f:.~.;_·ia. de Lourdes Alycs de Souza.
25. Maria J"osé ~Monteiro.
26. Maria I..:uisa Tolec!o ·Voug-a.
'27. l\Iaria :\Tontcdonio Bezcrrn ele l\Ienel.:es.
2.8. I\Iilt.on Poppc d(~ Figuejrocto.
2D. Maria Vi!Ias Bóas.
30. Oclyméa Nevares Fontcnelle.
31. Otilia Gomes Monteiro.
::12. SylY-io da Silv.., Conêa.
:JB. \Valdemar Vieira dos Reis.
:H. Vago.
-12- A. uxilim· de EscJ·itón'o : : - 550$0
1., Carmem .Li cU a: :Jef.ti.
2. French Gomes da Costa.
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3. Hi! da Santos.
4. Julio Gronow.
5. Luiz Sebustião Fabrcgas Surique Neto.
6. Manoel Carvalho da· Silveira.
7. Nndir Edécia da Fonseca.
8. Nilo de Araújo Sampaio.
9. Rosa Sá Espirito Santo.
10. Yolanda Delaity.
11. Wilson de Almeida I~ouzada.
12. Ivam Cicero de Sá.
12...:. Auxilia>· de Escritório XI - 600$0
1 . Alberto Petti.
2. Romero Parnens.e Quaresma.
3. João Carneiro.
4. José Duarte Faria.
5. José Lopes Aranha.
6 .•José Macario Dantas.
7. Maria GC:noline Barbosa Hodrigues.
8. Maria José Aguiar.
9. Percilia Pibernat Pedra.
10. Procopio Pinheiro Barroso.
11. Tulio de Paüla Azeredo Bastos.
12. Nilo Grey Tavares.
2 - Mestre Xlll
700$0
1. Hugo. Marinho d'Antona.
2. Oswaldo de Miranda Bastos.
2 ~ Jlfestre XV - 900$0
1. Mario Ferreira Dias
2. Thomas Campbcll JúJüor.
9 - Motorista Xl - 600$0
i. Ary Costa.
2. Edgar .Santos Silva.
3. Herculano Alves da Silva Cabral.
4. João Gomes Santana.
5. Joaquim Oliveira Ribeiro.
6. José Barbosa Gusmão.
7. José· .Bezerra dos Santos.
8. Manoel .Faustino Pereira.
9. Nestor Leal da Cruz.

DECRETO N. 7.425 -

DE

24

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo excedente.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos elo art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3:195; de 14 de abril de 194._1, decreta:

Art. f.O Fica :eXtinto um (1) cargo da classe G, da carreira de
Desenhista do Quadro VI do Ministério da Viai)ão e Obras Públicas,

ATOS- DO PODER EXECUTIVO

vago em
vendo a
rente do
Art.

virtude do falecimento de Francisco de Oliveira !\{oura, dedotação correspondente ser levada a crédito da Conta-CO'!:·
mesmo Qua!fro do referido Ministério.
2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1941; .1._.20_.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 7. 42ô -

DI~

24

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargo excedente.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,· e nos termos do art. t.O,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, d:e 14 de abril de 194.1, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe E, da Carreira de
Conduto-r de trem do Quadro VI, do Ministério dn. Viação e Obras
Públicas, vago ·em virtude da demissão de Pedro Onofre da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Cohta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Hio de Janeiro, 24 de junho de 1941; 120.0 da Independôncia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

-João de Mendonça Lima.
DECH.ETO N.

7.427 -

DE

24. DE .JUNHO DE 1941

Extingue. cm·gos excedentes.
O Presidente da República, usando da· .atribu.icão que lhe confél'e o art. 7 4, letra a, da Constituição,-.. e nos termos do art. -Lo,
alínea n do .-der.reto-lci ú. 3._.195, de 14 de abril de 1941, decreta.:
Art. 1.0 Ficam extintos quatro (4) cargos da classe C, da carreira de Escriturário do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Carlos Baptista Machado,
Francisco Gonzaga Cicero de Sá, Henrique Guimarães d'Avila e Olympia Giraldelli, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. z.o Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1941; 12ú.O da Indepen~ência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

·João

de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.428-

DE

24

1941

DE JUNHO DE

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do p.i't. 1.o,
alínea n ao decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art'. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe D, da carreira
de Condutor de trem do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoçã.o de Antonio Pereira Nogueira
e Jeremias Rozo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1941; 120.0 da Independência e

53.o da República.

GE'l'ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECHETO N. 7. 429 -

Dl~

24.

1941

DE JUNHO DE

Exti1!{Jue cm·aos excedentes.
O Presidente da República, u .:;ar1do da atribuição que lhf' conJ-·ere o artigo '74, letra a, da Constituição, e nos termos do artign 1.0 ,
a_l_ír:ea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de ~bril de 19!ii, dec:·cta:

Art. 1.0 Fie.am extintos dois (2) -cargos da classe B d~ ca:.·rE:ira de Agente de Estrada de Ferro do Quadro IV rlc l\'linistério da
·v~a~·iio c Obrr:s Públicas, \'ngos em virtude da prornocão d·: l\'loacyr
de Oliveira e Adriano ~alasco, devendo ~ Uotação correspondente ser
lcyada a crédito da ConLa·-Corrente do mesmo Quadro do referido .MinL~t.él'lO.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
,Hio de Janeiro, 24. dé junho do 19-H; 120.0 da Independência e
5:J.~

da Hepública.
GETULIO VARGAS.

João' de .Ylenllonça Lima.
DE-CRETO N. 7. 430-

DE

24

DE JUNHO DE

1941

Ext·ingue cara. o excedente.
O Pl'esidcnte da República, usando d'a atribuição que lhe. conpere o artigo 7 4, letra a, da Constítui(~ão, e nos termos do artigu 1.0 ,
:il:línca n, do decreto-lei n. 3.195, de 1!1. de abril de· 19/d, decreta:
Art. 1.° F'ica extinto um (1) ,cargu da classe F, da carreira dJ
_.._;ente ct'c Estrada de Ferro do Quadro l V .do Ministério dó Viação

451
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t.: Obras PúblicnSt, vago em virtude da transferência de Bin.nor P"n-~
devendo a dotação coreespoudenic ser levada a créditc da Cont;:~~i\)1:~
rente do mesmo Quadro do referido Ministéi·io.
A.rt. z.o Revogam-se as disnosi(:.ões em -contrário.

Rio de Janeiro,
53.0 da República.

211

de juoho ele 19/d; 120. 0 da 1ndeneü-1ônew

~

GETULIO VAnGAf:l.

João de Mendonça l...inw.
DECRETO N. 7 .·131-

DE

24

DR JUNHO DE

HJ41

Extingue cargo excedente.
O Presidente da República, u~ando da atribuio3o que !.he conpcre o arti~N Ti, lol~·a ·a, dn Constiini~·ií.o_. e no;:: t.erÚ1os do arlign i.o.
alínea n, do decreto-lei n. :-3.195, ele 11! de abril de 10111, d?.cl·c!.n.:
Art. 1.0 fiea exLinto um (1) oargo da classe K da carreira de
Engenheiro (H'OCS) do Quadro I do Ministério da Viaç::\o o Obras
Públicas, vago em vir·tndc dn promoçfi.o de .Floro Edmundo Fre.h·0, devendo u dotação c.orrespondente ser levada a cródito da Co-nta-f:f"J~·rs~r,tc
do mesmo Quadro do referido MlÚ.istério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junhp de 1941; 120.0 da_Indcpcncl0ncia e
50.o da República,
GEnJLl(j VAnGAs.

João de .Mendonça Limn.

DECRE-'DO N. 7 ,lt,32

-DE

:?4

DE JUNHO DE

1941

Extingue cargos excedentes.
O Presidente da República, usando da atribuíção que lhe confere O art. 7lt, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 ,
alínea n do decreto~lci n. 3.195, de 1!.1: de .abril do 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos -da classe E, -da carreira
de Servente do Quadro I, do' Ministério cl.a Viação e O.braB ·Públicas,
vagus em virtude da aposentadoria de Alvaro Faria e -do falecimento
de Pedro Vital Bezcna de Menezes, devendo a dotação correspondente
ser levada a -créd"ito da .Con~a-Correntc do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ern conlrário.
Rio de _Janeiro, 24 de jun llo ele 191!1; 120.0 da Independência. e
53.0 da Hepüblica.
GE'l'ULIO VARGAS.

Joiio ele Mendonça IAma.
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DECRETO N. 7.433-

DE

24

DE JÚNHO DE

1941

Extingue cargo excedente.
O Presidente da nep:ública, u-sando da atribuição t{ue lhe confere o art.. 74, letra a, da Constit,uiç5:o, e nos termos do árt. 1.0 ,
alínea n do {}ecreto-lei n. 3.19·5, de 14 de abril de 1941, decr;ta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) Cargo da classe I, da carreira de
Prático de Engenharia (IGI) do Quadro I, do l\'linist~rio da Viacão
f'-_ Obras Públicas, vago em virtude da .aposentadoria de Haul Goulart,
devendo a dotação correspondenLe ser leva·da a crédito da Conta-Corrente do mesmo Qaudro, do referido :Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõe-s em contrário-.
/

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1941; 120.0 da Independência e
53-.o- da .República.
GETULIO VARGAS.

João de
DECRETO N. 7. 434 -

DE

24

~endonça

DE JUNHO DE

Lima.

1941

Extingue cargo excedente.
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e n·os termos do art. 1.0,
alínea "n'} Jo decreto:-lei n. 3.195, (jé i4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.c Fica extinto-. um (1) cargo da classe G, da carreira de
Mestre de Linha do Quadro VI. do Ministério da Viaçã_o e Obras Públicas, vago em virtude da ap0sentadorü.1 de João Paulino de Souza,
devendo a dotação correspondente se1' levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.'-' Revogam-se as jisposiçõe~ em contrário.

Rio de Janeiro, 24· de junho de 1941; ·120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 435 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza a sociedcule de mineração "Cit1·a Mina Limitada" a fazer a
lavra de caolim e associados no município de Ubd do Estado de
Minas Gerais.
Ainda não 'foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7. 436 -

DE

25

DE JUNHO DE

19/d

A. prova novas especificações e tabelas pa1'a a classificação e f'iscalização da expor:tação do Milho, visando a sul! pad1·onização

O Presidente da República, usando das atribuiç.ões que lhe confere .o art. 74 da. Constituição e tendo em vista o que dispõe o art." 6.o
do dEcreto-lei n. 3311, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do tegularnento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as novas especificações e tabelas para
a classificação e .fiscalização da exportação do Milho, visando a sua
padronização,- assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.° Ficam revogados o decreto n. 3.ono, de 17 de agostD de
1938, e as demais disposições em contrário.
Rio de Janeirb, 25 de junho de 1941, 120.0 da independência. e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS:

Carlos de Souza Duarte.

Es};}ecificações e tabelas para a classifiCação e fiscalização da expor~
ta:ção d.o IVIilho, baixadas com o decreto n. 7.!~36, da 25 de jnnho de_
1941, em virtude· das disposições do decreto-lei n. 334, de !5 de
março de 1.938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.

A_ft. 1.0 A ulassifica.ção do milho será feita. em grupos, classes e
tipos cte· acordo com as espec.ific!)ções que ora se estabele.cem na forma dos arts. 5.0 , 6.0 r 7.0 do Regulamento aprovado pelo decreto uúmero 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 O milho debulhado, segundo a sua apresentação, será classificado em três grupos. com as seguintes especificaç.õPs:
I - D1no - Constituido de milho duro na proporção mínima de
95 o/o em peso.
·II - Mole - Constituido de milho mole na proporção mínima
de 90 o/o em peso.
III - Misto - Constituido de milho que não satisfizer as exigências dos grupos dw·o e mole.
Art. 3.0 O milho, observadas as características eStabelecidas :po _
artigo anterior, será ordenado, S( gundO a sua coloração, em três classes; com as seguintes especificações:
Branco - Constituido do milho que contenha no mínimo de 98 %
e-m peso, de grãos brancos, não afetando a classificaç.ão uma ligeira
eoloração rosa ou palha, não excedendo a 2 %.
Am.,arelo - Constituido do milho que contenha no mínimo 95 %
em Peso, de grãos amarelos, não .afetando a classifiCação uma ljgeira
coloração vermelha ou outra, não excedente a 2 o/o.
fl'Jesclado - Constituido do milho amarelo com coroa branca e de
fado aquele que não se enquadrar com as exigências das classes do
milho branco e amarelo.
·
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Art. 4.0 O milho, observadas as características dos grupos e classes, serü classificado em cinco tipos para cada classe, com a~ seguintes ·especificações:
Ti.po 1 - Milho seco, são, com brilho natural, livre ele carunchos,
sem pó, de gTãO.'> cheios, de tamanho nnifo:·me e com· a umidade máxima de 13 o/o.
Tolcrüncia - :\Iáximo de 1 % de maté1·ias estranhas e milho quebl'ado, 3 o/o de milho avariado e 0,2 de ardido.
'l'ipo 2 - i\:Iilho seco, são, de cór e btilbo natural, livre de carunchos, com g1'ãos cheios e eom a umidade máxima de 14 o/o.,
Tolerância -. 1\fáximo· de 2 o/o ele matérias estr::u::has e nü!ho quebrado, 5 o/o de milho avariado e 0,5 de milho ardido.
'l'ípo 3 - Milho seco, süo, com pouco pó, de grãos cheio:::-· e com
a umidade máxima de f,5 %.
Tolerância - Máximo de 3 o/o de matéria estranha c milho que.JJrado; 7 % de milho avariado e 1 o/o de milho ardido.
1'-ipo 4 - Milho seco, são, com_ pouco pó, grãos regulares e· umidade máxima cte 10 o/o.
'
Tolerância - Máximo de 4 % de rnaLél'iil estranha c milho quebrado; iü o/o de milho avariado e 2 %de mil.ho ard~do·.
l'ipO 5 - Milho seco, .são, de regular aparência, pouco pó e umidade máxima de i 7 o/o.
Tolcrfmcia -: Máximo de 5 % de matéria rst1'anha e milho quobrado; 15 % de milho avariado c 3 % de milho ardido.
,
Art. 5.0 O milho carunchado será classificado em cada grupo e
clas~e, nos tipos 3, 4 e· .5. acrescentando'-se a palavra "CarunChado",
como parte integrante da classificação.
Art. 6.0 O milho que não se enquadrar em qualquer elos grupos,
classes e tipos especificados nos arts. 2.0 , 3.0 4.. 0 e 5.0 , .sct'á ctas...;;ificado como refugo.
Al"t. 7.0 Fl' permitido. o' rcbeneficiUmento do milho que não satisfizer as exigências dos arts. 2.0 , 3.0,, 4.? e 5.0 •
Art. 8.0 Não será permitido sob qualquer -fundamento a exportação de milho cOntendo .mais de 15 % de umidade determinada em eslufa de ar a temperatura de 100°- 1"10° C. até peso constante, ou
por qualquer método ou aparelho que dê resultados equivalentes.
Art. 9.0 Para efeito da classificaçào de que trata o arL. lc 0 cm\si·~
deram-se:
a) Matéria estranha - detritos de qualquer natureza;
b) i\Iilho quebrado - todos os grãos ou pedaços· de grãos que· passarem numa penéira com furos circulares de 5 mm. <le diiünetro;
c) rviilho avarjado -:--· os grü.os ou pedacos de grão~> danificaclos
p0r qualqne~· parasita animal ou yegetal, os gcrm.inados ou dànifi(:.ados por ini~.:"'mpél'ic. pela terra. Ou qualquer forma materialmenle
prejudicados.
d) Milho ardido - os grãos qne perderem a cor ~aractorístic1
pela ação do calor externo ou pela fermentação.
e) Milho earuncllado - os grãos 'irifestados de carunchos· vives
-nü mortos ou de qualquer outro inseto prejudicial aos grão.s armazenados.
ArL 10. Todas as dcl.c.i'Inina0ôes de cor, milho avariado, e milho
ardido, dn que !'.raL:1 o a1·t. 4°, Rei:'ãQ feitas depois de ter' sido limp•J
de todn. a matéria estranha e milho quebrado.
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Parágrafo único. As percentagens constantes do~ arL; 40, serão
avaliadas por peso, antes de realizado o expurgo.
Art. 11. A exportação do milho. em tipos especiais, só poderá
ser feita para atender encomendas dos mercados importadores, mediante autorizacão.
Arl. 12. A embalagem do milho destinado à exportação será
feita em sa-cos resiStentes de aniagem e com o peso de 60 quilos,
quando não tr_ansportado a granel. obrigatoriamente marcados de
acordo com' a re.spectiva classificação, indicando o grupo, a classe e
o tipo.
Parágrafo único .. Independem da Ínarcação obrigatória, os· sacos
de milho de um lo!.e já classificado para ser embarcado a granel, ·
quando se destinem à amarra-ção da carga nos porões dos naviOs.
Art. 13. A 1·etirada de amostra, de acordo com o que determina
o art. 19 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, d"e 29 de
maio de 191!0, será feita em vários sacos, por ocasião da descarga do
milho no armazem, na percentagem mínima de .0;5 % para cada
pa!'tida.
Art. 14. O armazenamento· do milho não será permitido quando
feito em conJitJões desfavoravt:~ls a sua conservaoão, ficando proibida
a ·utilizacão de armazens úmidos, insuficientemente ventilados e
desprovidos à e piso assoalhado ou impermeabilizado.
Art. 15. Os certificados de clp.ssificaç.ão, respeitada~~ disposições do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 .de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 120 dias contados
da data de sua emissão.
Art. 16. As despesas relativas à classificação e fiscalizacão da
exportação, {~ bf.:!m assim, aquelas previstas no regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos
realizados a requeri111cnto ou solicitação da parte ou partes int~
ressada:31 serão cobradas, de acordo com a seguinte tabel.a, por quilo:
I - Classificação (art. 80) incluS~ve tirada de amostra
e emissão de certificado . . . ................... .
$0Jõ
li - ·neclassificação (art. 39) inclusive emi-ssão de certificado . . . . . . ............................ · ... .
$001
III - Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ....... .
$002
IV - Inspeções para os fins indicados nas alíneas c e d
$0~0
dv art. 79 .............................. _.... .
V - Fornecimento de padrões (§ 1° do art. 12) preço .de
cole.çâo
............................. ·'· .... .
50$000
VI - Taxa de fiseülização de exportação (art. 5° do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e arts. 70,
81 e t;2 do Regulamento aprovado pelo deoreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940) inclusivP. emissão
$001
d·e certificado . . . . . ........................... .
Art. 17. Fica proibida a exportação do milho seco
mente, sem prévia licença do Serviço de Economia Rural.

a.rt~ficial

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidós pelo Serviço de
Rural, com aprovação do Ministro. da AgriculÜJ.ra.

Eco~omia

Rio de Janeiro, 25 de junho de 19/d. Co!. ·cte Leis - Vol. IV

Ca.rlos de Souzà Duarte.
3G
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DECRETO N. 7. 437 -

DE

25

DE JUNHO DE

Autoriza a Companhia de Mineração de Ferro e

.1941

Carvão, Sociedade

Anônima a fazer a lavra de minério de ferro no município de Ouro

Preto do Estado de _Minas Gerais
Ainda não foi publicadO no Diário Oficial por falta de paga-

mento.

DECRETO N. 7.438 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasilei1·o Orestes de Paiva a pesquisar mica e associados no município de Governador Valadares do

Estado

de

Minas Gerais·
Ainda não foi publicado no Diário Oficiál por falta cl0 paga-

mento.
DECRETO N. 7. 439 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Auuto.riza o cidadão b1·asileiro Geografo de Barros Amora a pesquisar
berilos e associados no municípiO de Arassuai, Estado de Minas
Gerais
Ainda não foi pbblicado no Diário Oficial por falta de paga-

mento.
IjECRETO N. 7. 440 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·0.sileiro Redelvim Andrade a pesquisar manganês ~ associados e quartzo no mtmicípio de Btten6polis do Estado de Minas Gerais
Ainda não foi publicado no D-iário Oficial por falta de paga-

mento.

DECRETO N. 7.441 -

DE

25

DE JUNHO DE

19/d

Autoriza o cidadão_ brasileiro Nicolau Priolli a pesquisar calcáreo no
município de Tatui do Estado de São Paulo

Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta de paga-

mento.·
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DECRETO N. 7. 442 -

DE

25

467

DE JUNHO DE

1941

Autm·iza a Companhia de Mineração de Fe1·ro e Carvão S. A. a pesquisar minério de {erro no município de Nova Lima do Estado
de Minas Gerais
Ainda não foi publicado ·no Diário . Oficial pOr falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 443- DE 25 DE JUNHO DE -1941

Concede autorização para funcionar à Sociedade Cooperativa de R'$SponsabiUdade Limit-ada "Banco Agr·ícola e lndu.strial Sul Paraibano", co~ sede na cidade de IParaiba do Sul, Estado do Rio
de Janeiro
O President~:; d::. República resolve) de acordo com a alínea b, do
art. 12, do decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorad<>
pelo decreto-lei n; 58-1. de t de agosto dto 1938, conceder à Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade Limitada '1 BUnco Agrícola e In ...
dustrial Sul Paraibano", autorização para funcionar no município
de Paraiba do Sul, no 4° distrito do município de Santa Tereza e
no 2° e- 3° ,distritos do município·de Vassouras, ·-após registo no Serviço de Economia Rural, do Ministério da Ag~icultura. '
Rio de Janeiro. 25 de junho de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GE':'ULIO VARGAS.

Ca1'los

de

Souza

Duarte.

DECRETO N. 7 .44/i- DE 25 DE JUNHO DE 194.1

Ap1'ova novas especificações ·-e tabelas pa1'Ct a classificação e fiscaUzação da exportação da cera de canwuba, visando a sua padronização
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o arL 7 4, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6.0 do
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 <:f e- maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 · Ficam aprovadas as novas especificações e tabelas para
a classificação e fiscalizacão da exporbcão da cera de carnauba,
visando a sua padronização, assinadas iJelo Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura.
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Art. z.o Ficam revogados o decreto n. 6 .197, de 30 de agosto
de 1940, e as demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho de i::!ld, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
Caí'los de Souzo. Dyal't'e.

Especificações e tabelaS para a classificação e fiscalização da exportacão da Gera de Garnauba, ha'ixadas com o .decreto n .. '1.444, de 2S
de~ junho de 1.94i., eril vi:ftude das disposições do decretá-lei n. 334,
de 1.5 de março de 1.938, e do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 A cera de carnauba sen't classificada em cinc.o tipos, com
as seguintes discriminaçõe:,s:
Tipo L
Tipo 2.
'ripa 3.
Tipo 4.
Tipo 5.
Art. 2.o A cl"assificaoão obedecerá às esp.ecificações abaixo estabeleaidas para cada tipo, de conformidade com os artigos 5.0 , 6.? e 7.0
do regul~meuto aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de

1940.

§ 1.0 O tiPo 1 -: será constituido pela cera amarela, mais ou
menos clara, prOveniente do pó extraído de "olho".
Tolerância - Máximo de 0,5 % (meio por cento) de impurexa.
§ 2.o O tipo .z - será constituido pela cera de cor amarela, mais
ou menos acinzentada, proveniente do pó extraído de "olho"·.
Tolerância - Máximo de 1 % (um por cento) de impureza.
§ s.o O tipo 3 - será constituído pela cera clara, de cor castanha,
mais ou menos carregada, amarelada ou csverdinhada, proveniente d.o
pó extrai do de "palha".

Tolerância- Máximo de 1,5 o/o (.um e meio por cento) de impu_rczas.
§ 4.o O tipo 4 - será constituido pela cera de coloração escura,
tirante a negro, proveniente do pó extraído de "palha".
Tolerância- Máximo de 2 o/o (dois por cento) de impurezas.
§ 5.0 O tipo 5 - será constituído í)ela cera de cor esverdinhada,
acinzentada ou esbranquiçada, proveniente de pó exLraido de "palha".
Tolerância - Máximo de 2,5 o/o -(do-is e meio por cento) de impure~:as.

Art. 3. 0 A cera de carnauba especificada no artigo anterior poder.á
ter, no máximo, a umidade de 1 % no tipo 1; 1,5 % no tipo 2; 2 o/o
no tipo 3; 3 % no tipo 4; ·e 6 o/o no tipo 5.
Parágrafo único. A_ umidade excedente será· pror.-orcionalmente
deduzida na declaração do peso .líquido do produto classificado.
Art.. 4.0 A cera de carnauba preParada coln o pó· de "olho" e de
"palha" :m mistura, será classificáda observados os graus de pureza
e de umidade, no tipo 3.
Art. 5.0 A cera de carnauba que, pela sua qualidaàe, não alcancar
quaisquer dos tipos especificados, será classificada com a denominação
«abaixo do padrãO"
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Parágrafo único. É permitido o rebeneficiamento da cera para
dei tó de nova cla~si:t'icação.
Art. 6.o Qualquer que seja Ó tipo de cera, não poderá ter a densidade igual ou superior à umidade.
A.rt. 7 .o Para veriJicação dos limites de tolerância: estabelecidos,
será considerada impuret.a toda substância estranha au produto.
Art. s.o O pó extraido das "palhas': e "olhos" da carnaubeira, será
t;lassificado, para efeito de sua utilü:ação pel_as usinas ou cooperativas
de beneficiamento e preparo de cer<1, em funciOnamento ou que venham
a ser instaladas no país, em quatro tipos, assim especificados:
Tipo 1 - Constituido pelo pó cxtraido de "olhos", peneirado e
isento de impurezas;
.
':ipo 2 ConsLiLuido pele pó extraido de "olhos", ,isento de
detritos;
·
'l'ipo 3 - · Const:i.tuido pelo pó cxtraido de "palhas", peneirado e
isento de impurezas;
1'ipo 4 - Constituido pelo pó extraido de palhas", isento de
detritos.
Art. 9.o O pó cerífero extraido de "olhos .. ou de "palhas" da
earnaubeira, que, pelo seu grau de impureza, não se enquadrar nos
hpos especificados no artigo anterior, será classificado abaixo do
padrão, e como tal adquirido, mas, só poderá ser utiliza rio nas usinas,
quando rebeneficiaUo e l.i.mno.
·
·
Art. 10. O certificado Je clas.-.;ficação da cera de carnauba,. respeitadas as dis:DOSÜ.}Ões do. art. 36 do regulamento aprovp.do pelo
decreto n. 5.739, çl.e 29 de maio de 19,W, é válido por um ano, contado
da data dê sua emissão.
'
Art. 11. As~ despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação da cera de carnauba, e, bem assim ·aquelas previstas no
regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação da parte
ou partes interessadas, serão cobradns de acordo com a seguinte tabela, por quilo:
·
·
a) -- ~lussificaçã.o (m·t. 80) inclusive emissão de cerlifieado:
CCJ'H . . • . • . • • • • • . • . . • ; ••••....••••..••..•••.•

.Pó C.t'l'ífero ........... Ç- •••••••••••••••••••••

h) -

Reclassificação (art. 3!J) inclusive emissão de certificado ....................................... .
e) - Arbitragem (parúgra:fo único do art. 84) .......... .
d) - Inspeção para os fins indicados nas alíneaS c e d dO
art. 79 ........................................ .
e) -Análises de amostras, em Labor'atório ............. .
f)
Fornecimento de padrões de cera de carnauba (pa-,
rágrafo 1.0 do art. 12), preço de coleção .. ' ....... ·.
g)
Taxa de fiscalizacão da exportação (art. 5.0 do decreto-lei n: 334, de 15 de-marÇo de 1938, ·c arts. 81
c 82 do regulamento ap1;ovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940), inclusive análise e emissão
de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço
JlO;IDia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 1941. - Carlos de Souza
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DECRETO N. 7.445-

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Decla?'a de utilidade pública o Patronato da Cas.a Luiza de Ma't"illac
O Presidente d~. República; atendendo ao que requereu, o Patronato da Casa Lui'za dl." Marillac, com sede nesta Capital. o qual satisfez as exigências do art. 1° da !ei n. 91, de 28 de agosto de 1935,
e, usando da atribuição que lhe confere o art. 2° da citada lei, decreta:
Artigo Uni co. É declarado: de utilidade pública, nos termos da
mencionada lei. o Patronato da Casa Luiza de Marillac, com sede
nesta Capital.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 194.1, 120°. da Independência e
53° da República.
GETULIO

VARGAS'

Francisco Campos.
DECRETO N. 7. "'-6 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Auto1•iza o cidadão brasileü·o Nicolau Priolli a pesqnisa?' cobre e associados ,no município de Uaveva do Estado de Slio PaulO
Ainda não foi publicado no Diá?'io Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 447 -

DE 25 DE YUNHO DE 1941

Aut-oriza o cidadão b1·asileiro Eurestes Freir·e dos Santos• a pesquisat•
conchas calcáreas no município de Cabo Frio do Estado do Rio de
Janeiro
Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
mento.
DECRETO N. 7. 448 -

falta de paga-

DI!: 26 DE JUNHO DE 1941

Concede à Associação Comercial de São Paulo a prerro(Jativa do arti.go 3·. 0 , al'inea e, do decreto-lei n. 1. 402, de 5 de julhu de 1'939
O Presidente da. República, atendendo ·ao que lhe expôs o Ministro de Estado dos Negócios d'O Trabalho, Indústria e Corríéreio, na
exposiçãó de ~otivos número SC-75, de 11 de junho de 194.1;

----~
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atuação sDd'ial e r'eiterada .colaboração com o Governo na .solução de
importantes problemas jurídicos e econômicos, e
Usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 1.0 do decreto-lei
n. 2.363, de 3 de julho de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à Associação Comercial de Sã'O Paulo,
com sede na capital do referido Estado, a prerrogativa do art. 3.0 ,
alínea e, do decretü-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, para o fim
de colaborar com o Poder Público, como orgão técnico e consultivo,
no estudo- e- solução dos problemas que se relacionem com as profissões por ela representadas.
Rio de Janeiro, 26 de Junho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe

DECRETO N. 7.449

-DE

28

Pü~heiro

DE JUNHO DE

Machado.

1941

Aprova p1•ojeto e orçamento para a execução de obras complementares às de construção do Porto de São .Roque, no Estado da Baía
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 450 -

DE

28

DE JUNHO DE

1941

Ap1·ova projeto e. orçamento para a .construção do primeiro trecho do
prolongamento ferrovidrio para /t"abira, na Estrada de Ferro Vitória a Minas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 451 -

DE

30

DE JUNHO DE

1941

Dá nova redação ao artigo 16 do decreto n. 1.200, de 17 de novembro
de 1936, que r?gula a constit-uição e o funcionamento do Conselho
Nacional de Estatística
·
O Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 16 do decreto n. 1.20(), de 17 de novembro de
1936, passa a vigorar com a .geguinte redaç:.ão:

Art. 16. Não serão remunerados os membros do .Conselho. ·nem o~ A:;;se~ore~. cn.ins fnnci1f':~ eon~t.lhwm. f'ntre-
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tanto, título de relevan~e benemerência pública; Aos membros da Assembléia Geral, não residentes na Capital Federal
será paga, porem, por ocasião das respectivas sessões, alén~
das competentes passagens a seguinte ajuda de custo:
Aos residentes no. Estado do Rio de Janeiro.. . . . .
· 500$0
Aos residentes nos demais Esta:dos. . . . . . . . . . . . . .
1 :000$0
Parágrafo único. As despesas de _que· tJ;ata este artigo correrão
por conta das verbas orçamentárias consignadas ao II1Btituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
Art. 2.0 Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçãO,
l'e-vogadaG as dis,posições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 30 de. junho de 1941, 120.0 da Independência e
ã3.o da República.
GETULIO VARGAS.

Froncisco Campos.

DEG~TO

N. 7. 452 -

DE

30

DE JUNHO DE

1941

Apt•ova novas tabelas nu.méricas pm·a o pessoqJ extr•anum,erário-mensalista da Viação Fé'trea FecleTal Les_te Brasileiro

Ainda não foi publicado.

DECRETO N. 7.453Sum~irn,e

DE

30

DE JUNHO DE

1941

c;argo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de H de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Portaria, Padrão
H, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Oscar de Oliveira Mac-hado, ficando sem
aplicação a dotação cü"rrespondente.
Art. 2.0 Revogam..:se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de jun)lo .de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N' 7' 454 -

DE

Extingu. .e cargos

30

DE JUNHO DB

W41

e~cced0ntes

. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artígo 74, letra a, da Constituição, ·e nos termos do artigo 1,0 alinea n, do decreto-lei n 3.19õ, de 14 de abril de 19"41, decreta: '
Art.. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe F, da carreira de PolíGia FiscUl, do Quadro Permanente: do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da nomeação de· Josias do Vale Melo e Antonio Bez6Tra Nunes,
devendo a dotação corréSpondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçÕE.'S f:liD contrário.
Rio de .Janeiro, 30 de jnnho de 1941, 120,0 da Independência e
l\3.0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

A.. de Sóuza Costa.

DECRETO N. 7. 455 -

DB

30

DE JUNHO DE

1941

S·uprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da· Constituição, e nos terrpos do artigo '1.0, alínea n, do d'ecreto-lei n 3.19õ, de 14 de abria de 1941, decreta:
·
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe L, da carreira de Intendente, d'o Quadro Suprementar, do Ministério da Fazenda, vago em virtude da transferência de Gastão Fernandes Câmara, devendo a dotaç.ão
correspondente ser leVada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se a:;o disposicões em contrário.
~3.o

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.456-

DE

30

DE JUNHO DE

1941

Exlinuue cargo excedente
O Presidente da República, usandb da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0 , alínea
do decreto-lei n 3.19õ, de i4 de abril de 1941, decreta:

n,

Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo da classe 20, da careira d!e Oficial
Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério ·cta Fa~enda, vago
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coní·orm·e consta da i-elação . nominal publicada no Suplemento do
Diário Oficial de 29 de fevereirO de 1940, cuja dotacão foi aplicada no
provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
Gmrur~IO VARGAS.

ele So'uza Gosta.

A.

DECRETO N. 7. 457

-DE

30

DE JUNHO DE

1941

Suprime cm·go ext-into
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos ·cto artigo 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n 3.195, de 14 de abril de 194.1, decre~a:
Art. ·1.° Fica suprimido um cargo da classe 7 da carreira de Fiel
de Armazem, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago
em. virtude da promoção de Edmundo Resin Machàdo, dev~mdo a dotação corespondente ser levada a crédito d'a Conta-Conente, do Quadro
Permanente do Ínesmo Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as dispos~9ões em contrário.
Rio 'de Janeiro, 30 de junho de 1941, '120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A.

DECRI!jTO N. 7.458-

DE

30

de So'l.lZa' Cosia.

DE JUNHO DE

1941

Su.p1•ime cm·go extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o arLigo 71t, letra a, dD Constituição, c nos termos do artigo 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 1.1 de abril de 1941, de-creta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe B, ctU carreira de
Escrivão, do Quadro Suplementar, do l\Iinistério da Fazenda, vago
em virtude da derniss5.o de Alípio Portela, devendo a· dotação correspondente .ser levada a crédito da Conta-CoiTente, do Quadro l)ermanente, do meEmo Ministério.
Art. 2. 0 Hevogam-se as disposições êm contrário.

Rio cte Janeiro, 30 de junho de 19.41, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

A. de Sonza Costa.
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DECRETO N. 7.459-

DE

30

DE JUNHO DE

194!

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lht
o artig'o' 7,4, letra a, da ·Constituição, e nos termos do artigo 1.0, .alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fi·cam suprimidos 6 cargos da classe 3, da' carreira de
Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promocão de Francisco Mena Barreto de Freitas,
EsteJa de Pontes Bezerra, Carlos Hugo Praum, Pedro Campos Barbosa
e José Manoel de Souza c do falecimento de Hipolitó Antonio Ribeiro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da.
Conta-Corrente do Qe.adro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7. 460 -

DE

30

DE JUE<HO DE

194!

Extingue cargos e::ccedente,r;
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o arligo 74, letra a, da Gonstituivão, e nos termos do ·artigo 1.0 , ·alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 194!, decreta:
·

Art. 1.° Ficam extinto-s 29 cargos da classe 4., di carreira de
Escriturár10. do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
vagos em virtude ·cta promoç,ão de Aristoteles da Gosta Fernandes,
Paulo de 'rarso Bezerra, Rubem Santoro, ·Milton Rodrigues Dantas,
Filcirnena de- Albuquerque Rabelo Guimarães, Arnaziles Verso Çioncal-.
ves Campos Mendes, Arnaldo Batísta da 13ilva, Bernardino Aquillo Maranhão, Carmen Sflvja Chermont ele Castro Martins,· Clelia Meireles
de Moura, Homero àe Azevedo Machado, Mar_io Gama,. Arlindo Portela de Andrade, José Albino Sperb, Heitor Alves de Oliveira, Celso
do Prado Malmann, Henrique Hamos de C.arvalho, Marcos Larré, Manoel Ibanez Valéria, Jorge Kaiser, Angelo Onófre João José Belanca,
Pedro Grott c Sabino Guimarães, da demissão de Afonso Rodrigues
Filho. e vagos constantes da relação nominal publicada no Suplemento
do Diá1'io Oficial de 29 de fevereiro de 194G, devendo a dotacão correspondente ser levaàa U crédiio da Conta-Corrente, do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam~se as disposkões em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 19.41,
e 53.0 da República.

120.~

da Independência

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DEGRETO N. 7.461-

DE

30

DE JUNHO DE

1941

Suprfme éargo extinto

O Presidente da HBpública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.,19'5, ct~ 14 de abril de 19ld, decreta:
Art. 1.0 Fica -suprimiq.O 1 ca1'go .de Administrador, padr'ào L,
do Quadro Suplemer.:dar, do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de Mar-cos José de Carvalho Oliveira, ficando sem
aplicação a dotação correspo:q.dente.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1911, 120. 0 da
e 53.o da República.

In~ependência

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.

7.

<62 '--

DE 30 DE .JUNHO DE 1941

Supt·ime cm·go extinto
O Presidente da República. usando da atribui<;;ão que lhe confere· o arL 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1°;
alínea n, do decreto-lei n. 3 .195. de 14 do abril de ·1941. decrela:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da· classe D, da carreira de
Atendente, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da transferê-ncia de ·Leopoldina Antunes Coral, ficando
sem aplicacão a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam.-se as disposições ·em contrário.
Rio. de· Janeiro, 30. de junho de 1941, 120.0 da Independência
da Repúblic.a..

~· 53.0

GEl'üLIO VARGAS.

A. de Souza Cos l-'a.

DECRETO N. 7.463

-DE

30

DE JUNHO DE

19/d

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, lr.t.ra a, da Constituição, e nos termos do art. 10,
alínea n, do decreto-lei n. 3.1%, de 14 de abril de 1941, dect•eta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 21 cargos da classe B, da carreira de
Artífice, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, :vagos
em virtude da Dromoção de Adelauto de Faria, Aladir Verol. Alcir
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Braga, Alvaro Bezerra de Andrade, Durval Brito· Pinheiro. Hugo
Schmidt, João Leoni, José do Rêgo, Osmar' Ferreira de Souza, Osínar
Costa, Oswaldo PintO de Rezende, Rubem Alves da Silva, Silvio Antonio dos Santos, Walter José Aneehini' e José Rodrigues da Silva,·
da demissão de Arildo Bartolomeu Gonçalves Pereira, Oswaldo Nicáeio
Valenç-a, Abedenago de Souza Lino f' Cosme Ramos Matoso, da aposentadoria de .Evlando de Vasconcelos ·e vago, constante da r·elaoão
nominal publicada no SuplemenLo do Didrio -Oficial de 29 ele fevereiro de 1940, ficando- sem aplicaç5.,o a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se· t!S dispo:sicões em contrário.

Rio de Janeiro; 30 de junho de 19/d, 120.0 da Independência e
e 53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS,

A. de Souza Cos tti.

DECRETO N. 7.464

-DE

30 DE

J'UNHO 'DE

!9H

Extinr;ue ca1'gos excedent-es

O Presidente da República_. usando da àtribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. ·io,
alínea n, elo decreto-lei n. 3.195, de 1!~ de abril de 1941, ~ecreta:

Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe 12. da carreira de
EscriLurário, do Quadro Suplementar, do· Mini?tério da FaZJenda,
vagos em virtude àa promoção àe J.osé Hemetério Queiroga e qa
nomeação de Djalma Antero de Matos, cuja dotação foi aplicada no
provimento dos cargos correspondentes.
Art. ·2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 4·65 -

DE

30 DE

JUNHO DE

1941

Extingue carao excedente

O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea tt,
do decreto-lei n. 3.195, c!e 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.o Fica extinto 1 cargo da classe 10,(· da carreira· de Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da· Fazenda, vago em
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' dotação foi
virtude do falecimento de Jorge Guaraná de Barros, cuja
aplicada no provimento· dos cargos correspondentes.
Art. 2.o Hevogam-se as disposic;.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 ·da Repúblic"'·
GETULIO VARGAS

A.

DECRETO N .. 7. 466 -

DE

BO

DE

de

JUNHO

Souza Costa

DE 1941

E:x:tingue caryos excedentes

O Presidente da. República, usa·ndo da atribuição que lhe confere
o art: 74, letra a, da Coflstituicão, e nos termos do art. 1.0, a1inea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 8 cargos da classe 8, da carreira de Escriturário, do Quadro Suplementar do Ministério da Fa,zenda, vago~
em virtude da promoção de João Frederico Hacker, Afonso de Castro
Coentro, Jloão Orestés de Brito, Rubens de Freitas Campêlo, Ernesto
Fischer Vieira,' Walfrido de Oliveira Lima, José Joaquim Pinheiro
e de Djalma Eloi de Medeiros, cuja dotação foi aplicada no proviit1ento
dos ca·rgos 'correspondentes
Art. 2. 0 Revogam-se as dispo?ições em eontrário
o

o

Rio de Janeiro, 30 de junho de de 1941, 120.0 da
e 53.o da Repúblic~.

Independênci~

GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 467 -

DE 30•DE

JUNHO

DE 1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da Repkblica, usando da atribuif)ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.o, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de H de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido .1 cargo da classe 5, da carreira de Arquivista, do Quadro Suplementa·r, do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promocão de Rodrigo Francisco Esteves, ·devendo a dotação
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correspondénte ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de de 19M, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GE'fULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DEG!lETO N. 7. 468

-DE

30

DE JUNHO DE

19/d.

SupJ•imr: caP(Jo extinto

O Presid~ó.te da República, usando Õ..:'l. atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição. e nos termos do art.. 1. 0 ,
alínea n . do decreto-lei n. 3.195, de 14· de abril de 19-H, decreta:
Art. 1 _o Fica suprimido um Gargo da classe 18, da carreira
de Contador, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago
em virtude (la promoção de José' Monteneg1·o Brandão, devendo a
dotaoão correi!.-pondente ser levada a crédlito da Conta-Corrente,
do Quadro Permanente, do rriesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120.0 da lndep·endência e
e 53.o da República.
GETULIO V ARÓAS.

A. de Souza

DECRE'l'O

~.

7. A69 -

DE

30

DE JUNHO DE

Cosi'a.

1941

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituiçã.o, e nos termos do arL 1°,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Ficam suprimidos cinco cargos da classe I, da carreira de Contínuo, do QuadTo Suplementar, do Mlnistério da Fazenda, vagos
em virtude ·cta promoção de João Galdino de Souza, João Rodrigues
Barata, João Gonçalves Medeiros, Braulino Benedito _Nunes e de
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Sálvio Tito Mendes Bastos, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito d·a Conta-Corrente do Quadro .Permanente. do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-ss as disPosiç.ões em conLr::'irio.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
e 58. 0 da República.
GE"ruLro

v_~RaAs.

A. de SouZft

DECRETO N. 7.470

-DE

30

DE JUNHO DE

Costa.

1941

Suprime ca7'{Jos · ex~intos
O Presidente da HepúbJica, usando da atribuiéão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição. e nos termo~ cto art. to,
alínea- n, do decreto-lei n. 3 .. 195, de 14 de abril de 194.1, decreta:
1

Art. 1. ° Ficam suprimidos qualro cargos da classe H, da ca~'
reira de Engenheiro, do Quadro Suplementàr, do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Antonio llodr·igues da Cruz
Ribeiro, Francisco Bhereusdorf e Cristiano de Mórais Junior,, e da
exoneração de Jorge Aloisio Dyott :E'ontenele, devendo a dotação .correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente, do Quadro Pm·inanente, do mesmo Ministéi"io.
Art. 2. ~ Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de i941, 120.0 da Independência e

e 53.0 da República.
GETUI~IO VARGAS.

A. de Souza C~sta.

APENSO
Figuram neste apenso:
-os decretOs que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicádos depois do segundo dia util do segundo
trimestre de 1941.
11 -as ret.ificaçóes publicadas no segundo trimestre de
1941 referentes? decretos.expediçlos no trimestre anterior.

Gol. ·de Leis -

V oi. IV

31

DElCRETO N. 5.51·5- DE 11 DE ABRir, DE.1940

Autm•iza a firma Rocha, Vieira·& Cia. a comprar pedras preciosa$
O Presidente da Rcpúbli.Ca, usando da atribuição ,que lhe confere·
o art. 74, 1Ptra a, dá Constituição, e tendo ein vista o decreto-lei:
n. 466, de 4 de junh;:, de 1938, que regula a g'arimpagem e o comércio de pedras preci0sas. decreta:
Artigo único. 'Fica au~torizada a firma Rocha, Vieira &, Cia~, es1abelec.idá em Palmeiras, Estado da Baía, a comprar pedras preciosas
nos termos do decreto-lei n. 4·66, de 4 de junho de 1938, constituindo
bítulo desta autorizacão uma via aUtêntica do presente, decreto.
Rio do Janeü•o, 11 de abril de 1940, 119.0 da Independência, e.
õ2.0 cta República.
GETti"LIO VARGAS.

A·. de Souza Gosta.
DECRETO N. 6.020- DE 24 DE JULIÍO DE 1940

Autor-iza o cidadão brasileiro, Hora cio Augusto da ~llatta a pesquism·
argi~a refratária na Fazenda Oabuçú, no município de São Gonçalá;
.
Estaâo do Rio de Jai'teiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, tendo.em vista o decreto-lei núlllero 1.895, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e que a
jazida minera-I objeto desta autorização de pesquisa, embora em terl'as do domínio pl'ivado, pert•.mce à 'Cnião, por não ter sido manifestada ao Poder Público em conformidade com O estatuido no art. 10
filo rCódigci de Minas, decreta.:
Art. 1.° Fica autorb:ado o cidadão brasileiro Horacio Augustó
da Matta a .Pesquisar argila refratária numa área de vinte e t:ete h.ectares (27 Ha) localizada na Fazenda Cabuçú, município de São Gonçalo do Estado do Rio de Janeiro," delimitada por urn polígono de
vinte (20) lados, tendo ·um dos vértices na extremidade de uma I"'eta
fl.e 1. 250 metros de extensão tirada da sede da referidB. Fazenda com
rumo 26° 30' N. \V. e representada em planta arquivada no D. N.
P. lVI.; ·autorização ,esta que é· outorg_ada mediante as seguintes conCições:
I - O titulo da autorização de pesquisa, que será um:i via autêntica deste decreto; será pessoal e somente transmissivei nos casos
previstos no n. I do art. 16 do Código de Minas;
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_ 11 -_Esta autorizaoão vigorará por dois (2) ano.:;, pod·mdo ·ser
renovada, a juizo do Governo, se ocorrer circunstânci:a de forca maior
devidamen'tC .comprovada;.
.
·
UI - O campO da pesquisa não poderá exceder a área fixada
neste decrdo;
IV ___:_ O Governo fiscalizará 1)elo Departamento Nacionai da
ProduoãO Mineral todos os trabalhos da- pesquisa, sendo-lhe .facultado neles intervir, afim de melhor orientar-lh~s a marchâ;
V - Na conclusão dos trabalhos o autorizado aPresentará um
relatório, firmado por engenheir.o de minas legalmente habilitado,
contendo as informações e dados especificados. no n. IX e alíneas, do
art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário só poderá utilizar-se do produto da pesquisa para-fins do estudos sobre o minério e custeio elos trabalhos;
: VII - Ficam ressalvados os interesses de terc.~iros, ressarcinQ.o
·o. autorizado danos e prejuizos que ocasionar, a quem de direito, e
não res1)ondendo o Governo pelas limitaçõ.es .que possam sobrevir ao
título, da oposição dos ditos direitos.
·
Art. 2. 0 Esta autorização 1será considerada abandonada, para
.o efeito do parágrafo úni•co do art. 24 do ·código de Minas, nas· seguintes condições:
I - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pesquisa dentro
dos S·eis (6) primeiros meses, contados ,da data do· registo a que alude
o art. 4.0 deste decreto;
II - Se interromper os trabalhos do pesquisa, POL' igual espaço
çl. o tempo, salvo inativo de força maior, a juizo do Governo;
Art. 3.0 Se o o autorizadO infringir o n. I ou o n. VI do art. 1.0
deste d~üreto, ou não se submeter à.s exigências drt fiscalização, será
anulada esta, autorização, na forma dos arts. 25 e 26 elo Código de
M~.
.
i
Art. 4.0 O título a que se refere o n. I do art. 1.0 de;;te decreto
pagará de selo a quantia de duzentos e setenta hlil réis (270$0) e só
será válido depois de transcrito no livTo competente du Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgTicultura, na forma
do art. 16 do Código de Minas.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ct.~ .Janeiro, 24. de julho {le 19lt0, 119.0 da Independência e
52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.410-

DE

30

Dl' OUTUBRO DE

1940

Concerle in.~pr,ção pennanentc ao curso secundário {1.tridamental do G·inásio Diocesano de Lages, Com sede e-m Lagr:s, Estado de Santa Catarina.

O Pre.sidente da República resolve, nos termos do art. 55 do
decreto n. 21.241, de 4 do abril de 1932, conceder inspeção permanente
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ao rurso secundário fundamental do Ginásio Diocesano de Lages, com
Sede em Lages, Estado de Santa Catarina.
Hio de Janeiro, 30 ~e ouL'ubro de 1940, 119. 0 da Independência e
52.0 da Rep(lblica.
GE'TULIO

v ARGA8.

Gustàvo Capanema.

DECRETO N. 6 .554 -

DE

3

DE DEZEMBRo DE

1940

Autoriza a _aquisição de 1tm p1·édio para se1•vir de residên,cia ao agente da estaçãb de Rio Branco, Linha Oeste, de "The Grea.t "\V~es
tern 0{ Braz-il Railway Com1Jany Limited".
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eon~
fm;e o art. 7 4, letra a, da Go:qstituicão, d-ecreta_:
·.,..
Artigo único. Fica autorizada á aquisição, pela. "The Great 1~l estern -of Brazil Railway Company L-imited", do prédi() n. 44, sito à
praç.a João Pessoa, na -cidade de 'Rio Branco, Estado de Pernambuco,
de propriedade de D. Ananias de Araujo Lima e Altamiro de Araujo
Lima, _representado na planta que com· este baixa, rubricada _pelo diretor de Contabilidade da S~cretaria de Estado .da Viacão e Obrao
Públlcas, par servir de residência ao_ agente da estação ilaqui:!la
localidade.
. Parágrafo unwo. As despesas, na imporiãncia total de 15:000$0
(quinze contos de réis.), depois de apuradas em regular tomada de
contas, oSerão levadas à .conta do "Capital" da companhia, de acordo
com a cláusula 22, letra c, do contrato .em vigor.
Rio de Janmro, 3 de dezembro de 1940. !19.0 da Independência e
52.o da República.
GETULIO V ARG_AS.

João de Mendonça, Lima.

DECRETO N.

6.57/J:- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1940

Autoriza o Hospital de Juqueri, do Serviço de Assistência a Psicopatas
da Secretaria de Estado da Educação e Saude Pública do Estado de
São Paulo, a elevar a barragem existente no aproveitament() da
córrego de Itaim, no munic'ipio de Juquerf, Estado de São Paulo.
O Presidente da Hepública, usando· da atribuição •4.'Ue lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 do deCreto-lei
n. 2. 059, de 5 de marco do corrente ano, e tendo em vista o que requereu o Hospital de Juqueri, do Servi_ço de Assistência a Psicopatas da
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Secretarla· de Educação e Sfl.ude .Pública do Estado de São Paulo, c o
parecer favoravol do Conselho Nacional de Águas o Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Hosl)ital -de Juquerí, do Sérviço de AssiStência a Psicopatas da Secretaria de 1~ducação e Saude Pública do
Estado ele São Paulo, a elevar a barrag~m existente no aproveitamento
do córrego ·de Itaim, no mtmicípio de Juquerí, Estado de São Paulo, de
propriedade do mesmo Hospital.
Art. 2.0 As -obras serão lniciadas -dentro do prazo fixado· pelo li-Iinistro da Agricultura, âepois da aprovação dos- respectivos projetos.
Art. 3.0 O presente decreto devel'á ser rcgistado na Divisão de
Águas do Deparlament.o Nacional ·de Produção Mineral, dentro de 30
(trinta) dias a partir da sua publicação, afim de produzir os neeessários efeitos.
Rio de JaneirO, 6 de dezembro de Hl40, 119.0 da Independência e
52. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando ·Costa.

DECRETO N. 6. 578

DE g DE DEZEMBRO DE 19,~0

,Apova proieto e orçamento para const1'ução de unt aum-ento do armazem de carg-a e modificação de des_v_io no pdtio da estação de
Alagoa de Baixo, de "1'he Great -w-estern o[ Bí•azU Ràilway- Company Limited".
·
O Presü'lenle. d<l llepúbliCa, usando da atribuição que lhe t:onfete o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Picam .aprovados ·o proje~o e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo -diretor -de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viaç.ão e Obras Públicas, para a con-struç.ão de um aumento do arrnazem de carga e ·modificação de desvio no pátio da
estUção dé Alagoa de Baixo, lla linha Oeste {le "The Great \Vostern
of Brazil Railway Gompany Limited", -devendo as importânc.ias de
18:784$859 (dezoito contos setecentos e oitenta e quatro mil -oitocentos e cinqnenta e nove réis)- e 1 :725$672 (um conto setecentos e
vinte e cinco mil seiscentos e Setenta e doi-s réis), serem levarias à
cdil.Ía .de "Capital" e de "Custeio", resp_ectivaqtentc, de acordo com as
Ciá:usulas 22, letra d, e 17, letra c, do contrato em yigor.
Rio de Janeiro, ü de dezembro de 1940, 119.0 da Independência
e -52.0 da República.
GETQLIO- VA~GAS.

Jollo de Meru:lorwa Lima.
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DECRETO N. 6.671 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1941

Prorroga por vinte e quatro (24) meses o prazo a que se refere o
n •. I do art. 2. 0 do decreto n. 5.655, de· 20 de maio de 19·í0.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con-·
fere a letra a do art. 7 4 da Coristituição, tendo em vista as. razões
apresentadas pela Prefeitura Municipal de. Aimorés e a.s disposições
do Código de Águas, decreto n. 21.643, de 10 de julho de 1934, decreta:
Art. .1.0 Fica prOrrogado ·por vinte e quatro (24') n1eses o prazo
a que se ·refere o n. I do art. 2.0 do decreto n. 5.655, de 20 de

maio de 1940..
, Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro. de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETUIJIO V AHGAS.

Fernmulo Costa.
DECRETO N. il.717-

DE

15

DE JANEIRO DE

1941

Outorga à Prefeitura Municipal de P1·ata, Estado do Rio Grande do
Sul cóncessão para legalizar o aproveitament·o de eneraia hidráulicd de uma queda dáoua nO Rio P1·at:a, Municipio de Prata, naquele Estado.
O Presidente da República, usando das atribuições qúe lhe confere a letra a do art. 72 da- Constituição e nos termos -do decreto
n.' 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), decreta:
Art. 1.0 ·É outorgada· à Prefeitura Municipal de Prata concessão
para legalizar o aproveitamento de energia .hidráulica. de uma queda
dágua situada no Rio Prata, Município de Prata, Estado do Rio Grande
do Sul, de vinte e cinco metros (25 m) de queda e descarga de seiscentos decímetros cúbicos por segundo (0.600 m.c.s.), correspondendo
a uma potênDia de cento e quarenta e oito quilowatts (-148 Kw).
Parágrafo único. ·O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia· elétrica para servicos
públicos, serviços de utilidade pública e comércio de energia, ao Município de Prata, Estado do Rio Gran-de do Sul.
Art. 2.Q Sob pena de caducidade do presente contrato, a concessionária obriga-se a:
I) 'Apresentar dentro çlo prazo de seis (6) meses a contar da data
da publicação do presente decr·eto c em três via~:
1°) Memória justificativa de t.odas a·s obras realizadas o respectivo
orçamento.
~
2°} Planta d-e todas as inst.alac.ões hidro-elétricas executadas.
li) Registar _o presente decDeto na Divisão de Aguas do IVIinisté-:
rio da Agricultura, de acordo com p_ decreto n. 13,- de 15 de janeiro
1
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de 1935, dentro do prazo .de trinta (30) dias contados da data do sua
publicação.
III) Assinar o contrato de conces<São dentro do prazo de trinta
(30) dias, contado da data da publicacão da aprovação da respectiva
minuta p.elo Ministro da Ag1'icultura.
IV) Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Aguas para
os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de jhneiro de
1935, dentro do praz.o de sesoonta (60) dias depois da data do rcgisto
do mesmo no Tribunal de Contas.
Art. 3. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, c s'ubmetida à aprovação do. Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão v'igorará pelo prazo de tl'inta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Aguas.
Art. 5.0 O capital a remunerar será O efetivamcnLo invertido nas
instalações da conceSsionária, em função da sua indústria, concorrendo, de forma p-ermanente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 6.0 As tabelas de preço de energia elétrica serão fixadas
pela Divisão de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas,
de acordo com o disposto no art. 180 do Código de Aguas, sendo que
a ,insta remuneração do capital será. fixada no contrato disciplinar da
presente concessão.
Art. 7.0 Para a manutenção da integridade do c.apital a que- se
refere o art. 5° do presente decreto, será criado um fundo cte rescl'va,
que proverá as renovações, determinadas pela depreciação ou impostas
por acidentes.
Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
"fundo de estabilização", será realizada por" quotas especiais, que incidil'ão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão
determinadas tendo-se em vista a duração média do material a cuja
renovação o dito fundo lerá que atender, podendo ser modificadas,
trienalmen~c, na época da revisão çias tarifas.
Art. 8.° Findo o prazo. da concessão.· esta reverterá ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, bem como todas as proprie-dades
e instalações referentes ao aproveitamento concedido, mediante indenização, na fori)1a dos arts. 165 e 166 do Código de Aguas.
Art. 9. 0 Se o Governo do Estado do Rio Grande do Sul não fizer
uso do direito que lhe concede o artig·o precedente, a conc·essionária
poderá requerer ,ao Governo Federal, na í'orma quo for estipulada no
contrato da presente concessão, a renovação da mesma.
Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do regi.slo de
que trata o art. 4°, enquanto vigorar esta concessão, dos favores eonstantes· do Código de Águas e das leis especiais sobre, a matéria.
Art. 11 . Revogam-se .as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1941, t20.0 da Independência e

53.o da República.

GE'fULIO VARGAS.

Fernanqo Costa.

48P

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

'

DECRETO N. {). 7211 -

Auto1'iza o cidaâão bTasileiro
pedras p1•eciosas.

DE

f.6'

Abera~do

DE

JANEIRO DE

194.1

Ribeiro dos SantOs a cornprm•,

o Prcsidenle da República~ usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo e~ vista o dccreto-leinúmero /166. de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorir.ado o cidadão brasileiro Aberaldo Ribeiro dos Santos, residente em Lagcado, Estado de Mato G-rosso. a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do
nrcsentc decreto.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de H)H; 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6. 808 -

DE

5

DE PEVEREIRO DE

1941

Autoriza o c.idadão úrasildro- Ayenor de A-lvarenga --Mafra a PesquiSa?' miné1·ios de rnanganês, no munici.pio e comarca de Ouro
Preto, Estado de M.inrts-Gerais.
R.ETIPICACÃO
a1~ t . 1 .o , on d e se I'
e: '~ . ; . no, I. move I '"r·m1- d e Ouro P re t o,. . . " •.
Leia-se': ". . . no imovel "Timbopeba ", situado no distrito de
Antonio Pereira, município c comarcá de Ouro Preto..... ''.

1N o

DECRETO N. 6.872-

DE

17

DE FEVERElRO DE

1941

Aprova pmjetos e orçamentos das obras executadas' com a .cobertu·ra·
de três pátios no po1·to de Porto Alegre, de condessil.o do Governo
do Estado do J{io Grande do Sul.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
.o art. 74, letra a., da. .constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orçamentos que
com es Le baix.am, .rubricados pelo diretor de ·Contabilidade ·da Secretaria de Estado da Viação é Obras Públicas, referentes às obras executadas com a cobertnr~ de três pátios, Tespectivamente: entre o ed1..
fício do tráfego e o armazem B-1; entre os armazens B-1 e B-2 e entre os armazens A-1 e A-2, do porto de Porto Alegre, de ;concessão
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
·
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Parágrafo único. A despesa, na importância total de 15·2 :35384
(cento e cinquenta e dois contos trezentos e cinquenta e três mil e
quatrocentos .réis), será levada à conta de "Capital" do porto, de acordo com o contrato em vigor, depois de apurada em regular tomada de
contas.
Rio de Janeir_o, 17 de fevérBiro de 19~1,· 120.0 da Independência e
53.o da 1\epública.
'GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 6.874.'-

DE 17 DE FEVEREIRO DE

1941

Aprova proJeto e m·çamento, pm·a a instalação de 'Uma balança para
pesa:r vagões, no porto rle Paranaguá, de que é concessionário o
Estado do Paraná.
O Presidente da República, U!?ando da atribuição que lhe confere
o ar.t. 74,- letra a~ da Constituição, decreta:

.
Artigo úriir:o .. _Ficam aproVadOs o projeto e o respectivo orçamento provavel, na importâ:lCia total de 56:403$100 · (cinquenta e
sr~is contos quatrocentos <' três mil e cem réis), que com este baixam
rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, par~ a' instalação de uma balança para
pm:ar vagõe:::, necessária às instalações do porto de Paranaguá, ·de
que é concessionário o Estado do Pa-raná.
·
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida com
a instalação a que se refere o presente decreto, terá de ser comprovada, medianLe apresentação de documentos autênticos,' para sua
incorporação à conta de ~~Capital" do porto, de acordo com o. contrato
em vigor.
Rio ele Janeiro, 17 de fe\rereiro de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 ela República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DJilCI\ETÜ N. 6.875

-DE

17

DE FE\"E]"lEIHO DE

1941

Aprovd projeto e orçament-o pm·a a const-ruçQ,o de uma casa destin-ada
a. dormitório d1J pessoal dos· tren.~, na "The G1·eat 1-Vestern of
B1·azil Railway Com.panu Limited".
O Presiclen!.e da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7'4, ·;etra a, da Constituição, decreta:
Artigo (mico. Fica.m· aprovados o projeto.& orçamento que com
este baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria
de Est~do da Viação c Obra'3 Públicas, .para a collstrur:ão na estação
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de Alagoa de Baixo, de "The Greut \Vestern of Brazil RaHway Company / Limiled ", de uma casa para servir de dormitório do peGsoai
dos trens.
Parágrafo úníco. Às despesas q~1e forem rehlrne.nte efetuadas
até· o rnáx1mo do orçamento ora aprovado, na importância total de
20:820$349 (vinte .conto-s oitocentos e vinte mil trezentos e quarenta
e nove réis). depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta de "Capital", de acordo com a cláusula 22 ·da letra
d do decreto n. 14. 326, de 24 de agosto de 1920.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1941, 120. 0 · da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mend.onça. Lima.

DECRETO N. 6.878-

DE

18

DE FEVEREIRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Henrique Bouyleux a comprar
pedras preciosas
O Presidente da Re:pública, uSando da atribuição que ·lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição, tendo em vista o dec.reto-lei número.466. de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Henri-que Bougleux, residente em São Gotardo, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
JUnho de 1938; constituindo título desta autQrização uma via autêntica çlo presente decreto.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro >de 1941, 1.20.0 da

Independên~ia

e

53° da República.
GE'PULIO VARGAS.

A. de Souza -Costa.

DECRETO N. 6.904 -

DE

22

DE Fl!:VEREIRO DE 19H

Auto:Piza o reconhecimento do excesso de despesas e{et'uadas pela Rede
de Viação Férrea Pede?·al do lHo Grande elo Sul, em 'J'elação aos
orçamentos aprovados pelo· decreto n. i 0. 9 '1 ü, de 211 de abril r.{e
1931.

O Presidente da República, usandó da ati'ibuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo ún.ico .. Autoriza o reconhecimento, ai)ós apuração em r·.'gular tomada. de contas, do eXcesso de despesas efetuadas pela Red9
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de Viação Férrea Federal, arrendada ao Estado do llio G1·an·cte do Sul.
na importância de 138:103$688 (cento e trinta e oito contos cento
e três mil seiscentos e oitenta e oito réis), em relação aos orçamentos
aprovados pelo decreto n. 19.916, do 24 de abril de 1931, para exe-

cução de obras, à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, nus
termos dG contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1941, 120.0 da Indep-endência e
53.0 da República.
GETULIO VAB.GAS.

João de Mendonça L'ima.

DECRETO N. 6 ."905 -

llE

22

DE FEVEREIRO DE

1941

ConcedP pennissão à Bádio E"ducadmY.r. de Natal S .. A. Par·a estabelecer
v:ma estação radiodi{usm·a

O PresidenLc da ·República, usando da aLribu.ição que lhe confere
o ait. 7t.i-, letra a, da· Constituição, decreta:
Artig·o único. Fica concedida à Rádio Educadora de Natal S. A.
permissão para estabelecer, sem direito de exclusividade, na cidade
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, uma estação com a potência de i I\..\v., destinada a executar o scn·iço de radiodifusão, nos
termos das clãusula3_ que com este baixam, assinadas pelo Ministro
de Estado da Viação e Obras Públic-as.
,
Parágrafo único. O {'-outra to decorrente desta concessão deverá
ser a~sinado dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da· publicação deste decreto no Diár·ío &ficial, sob pena de ser, desde logo, considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 19H, 120.0 da Indepência

e

53°. da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

João de M endonç=,Çl, Lirna.

Cláusulas a {rue se refere. o decreto n. -6-905, desta data
I

Fica a·sscgurado h Hádio Educadora de Natal S. A., o direito· de.
estabelecer, na cidade de Natal, no Estado do Hio Grande do Norte,
uma estação de ondas médias, destinada a exeCutar o serviço de radio. difusão, com finalidade e orientação intelotual e instrutiva, e {'Om
-subordinação a todas as obrigações e exigências instituidas neste ato
de concessão.
I!

r. ·elo prazo de dez (10) anos,
a corltu.r da data do registo do respe?tivo contrato pelo rpribunal de
A presente conee·.3são é outorgada
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Contas, e renovavel, por igual período, a juizo do 'G'overno Federal,
.sem prejuizo da faculdade que lhe assegura a legislação vigente de,
em qualquer tempo, desapropriar, no interesse ge_ral, o serviço outor'gado.

Par·ágrafo Knico. O Governo Federal não se. responsabiliza por
indenização alguma, se o Tribunal de Contas denegar o registo do
~ontrato de que .t.rata esta cláusla.
III

A· Conce·ssionária é obrigad · a:
· a) admitir exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos, e bem assim a empregar, efetivamente, nos outros serviços técnicos e administrativos, dois terço.s (2/), no mínimo, de pessoal brasileiro;
b) não transferir, direta ou indiretamente .. a concessão, sem prévia
audiência Oo Governo Federal;
.
c) suspénder, por tempo que for determinado, o serviço, todo
ou em parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de
radiocomunicação (decreto n. 21.111) ou no que vier a reger a
matéria e obedecer à primeira requisição da autoridade competente c, havenào urgência, fazer cessar o serviço em ato suces;-)ivo
à intimação, s·cm .que, por isso, lhe assista direito a qualquer indenização;
·
d) .submeter-se ao regime de fisca'lizaç_ão que for instituido pelo
Governo Federal;
e) fornecer ao Departamento dos Correios e Telégrafos todos os
elementos que este venha a exigir para os efeitos de fiscalização e,
bem assim, prestar-lhe, -em qualquer .tempo, todas as informações
~~~cR~::au:r~ ~~e~~~~rno Federal ·apreciar ·o- modo ·como está sendo

0

manter sempre .em ordem c em dia o registo rle todos os
programas e irrad,iações lidas ao microfone, devidamente auLenticadas
e com o visto do orgão fiscalizador;
g) irradiar, diariamente, os bo'letinS ou avisos do servi~~o met.eorológico, bein como transmitir e receber, nos dias e llol'as determinadas, o programa nacional e o pana:r:nericano;
h) submeter, no prazo de três (3) meses, a contar da dala do
regist.o do contrato pelo Tribunal de Contas, à aprovação do Governo
Federal, o local escolhido para a montagem da estação;
i) submeter, no prazo de seis (6) meses, a 0o:ó.lar da mesma
data de que trata a . alínea anterior, à aprovação elo Governo Fe.dera'l, as plantas, orçamentos e todas as e:::pecifica.ções técnicas
das instalações, inclusive a. relação minuciosa do. rnat.erf.al a empregar;
j) inaugurar, no prazo de dois (2) anos, a contar da data da
aprovação de que trata a alínea anter-'ior, o serviço definitivo, salvo
motivo de força maior, devidamente comprov1.do e reconhecido -pelo
Governo Federal;
,
/c) submeter-se à ressalva de que a frequência dist.ribuida à
~stação não constitue direito de propriedade, e ficará st1jeita às
regras estabe'lecidas no regulamento dos serviços de radiocomunicaçftO (decreto n . .21.111) ou em outro que vier a ser baixado, sobre
o assunto, incidindo sempre sobre essa frequência o direito de posse
da União;
f)
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l) submeter-se. aos preceitos ·in.Stituidos nas convenções e regulamentos internacionais, bem conTo a todas as disposições contidas em
leis, regulamentos e instruções que existam ou venham a existir, referente.s ou aplicaveis ao servi.ço de concessão'.

IV
A concessionária se obriga a manter sua estação em perfeito
funcionamento, com a eficiência necessária e de acordo com as prescrições técnicas que estiverem em vigor ou vierem a vigorar.

v
Fica estabelecido que a estação transmissora· da concessionária
só poderá ser localizada a uma rtistància, mínirria, de cinco (5} quilômetros do centro da cidade.

VI

'
Em qualquer tempo,
são aplicaveis à concessionária os preceitos
da 'legislação sobre desapropr1ação .por necessidade ou utilidade públiCa c requisições militares.
VII
A concessão será considerada caduca, :para .Lodos o's efeiLos, ..sem
direito a qualquer indenização:
a) se, ·em todo teinpo, for verificada a inobservância das disposições contidas nas alíneas a~ b, c-, g (in-fine), h, i e j da cláusula III;
b) ..se, em quaquer tempo, se verificar o emprego da estação
para outros fins que não os determinados na concessão e admitidos
p~la ·legislação que reger a matéria.
§ i .O Pod~rá a conee13são · ser deelarada caduca, a juizo do Governo Federal~ sem direito a qualquer indenização, se, depois de
estabelecido, for o serviço interrompido :por mais de trinta (30) dias
consecutivos.
·
§ 2.o A concessão será considerada perempta se o Governo· Federa'! não julgar conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1941. -.João\ de Jferuionça
Lima.

DECRETO N. 6. 924 -

DE

5

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Mariano de Oliveira Wendel a pesquisar
chumbo, zinco, cobre, molibden.o e associados, no distrito de
Itaóca. m.un·ic·ípio J.e A p-iai, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o· art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
do 29 de janeiro de 1940 (Código àe Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriza·Jo o cidadão brasileiro Mariano de Oliveira \Vendei a pesqúisar minérios de chumbo, zinco, cobre, moljbde.no
e· associados em terras situadas_ nos imoveis "Pedras", "Tocas" e "Córrego Seco", rlistrito de Itaóca, município de Apiaí, Estado de São
Paulo, ocupados por Guilherme de Camargo, Matias de Andrada Ro.sa
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e outros, numa área de duzentos e oitenta e cinco (285) hectares; delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices a cento e cin-quenta (150) metros do obelisco (monumento comemorativo da _fun·ctação da· Vila de Haóea), rumo verdadeiro cinquenta e cinco g·raus
noroeste (N. 55°W.) e cujos lados teem os seguinte-s oomDrimentos
e orientaç,ões: três mil (3.00-0) metros, sessenta e cinco graus sudoeste (S.65°W.); novecentos e cinquenta (950) metros, vinte e cjnco
graus sudoeste (S.25°E.). Esta autorização é outorgada medi.ante as
condiçõe-s do art. 16 do Código de Mi'nas e seus ns. I, II, III, IV, VII,
IX e outras d"o citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto -da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada ca:duca. ou nula, na forma
d'o § 1.0 do art. 24 e do art. 2ô do CódJgo de r..nnas, se .Jcorrerem
os motivos previstos nos ns. I e II d"o citado art. 24 e no art. 25
do mesn\o. C&digo.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às &ervidões de
solo e subsoln nara os fins da pesquisa, na forma dos ans. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depàrtamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
a'iscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.'
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que 8erá uma via
autêntica deste deCreto, pagará de selo a quantia de dois contos oitocentos e cinquenta mil réis (2 :850$0.) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 7.0 Revoga21-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

Fernaruln r.nsta.

DECRE1'0 N. 6.925

-DE

5

DE MARÇO DE

1941

Autoriza a empresa lnácia Ramos & Filho, coní sede e exploração de
serviços de enet•gia termoelétrica na cidade de Alagou-de-Baixo,
Estado de Pernambuco, a ampl·iar e modificar sua,s instalações.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, -da Con.stituição e nos termos dos arts. 10 e 1.1
do decreto-lei n. 2.281, de 5 de junho de 1940, combinados com os
arts. 1.0 e z.o do decreto-lei n. 2.059, de 5 de março tambem
de 1940,
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Considerando que as .medidas, requeridas pela interessada foram
julgadas convenientes pelo Conselho Nacional de · Aguas e Enérgia
Elétrica,

Decreta:
Art. 1.0 A em-presa Inácia Ramos & Filho, que explora serviços
de energ-ia termoelétrica na sede do município de Alagoa-de-Baixo,
E~tado de Pernambuco, fica autorizada- a:
I - instalar novo grupo termoelétrica, tipo gaz pobre, de potência até 160 KVA (no alternador e cujos característicos definitivos serão aprovados pelo Mini~tro da Agricultura;
H - ampliar e modificar suas atuais instalações de distribuição.
Art. 2. 0 Sob J?Bna de caducidade da presente autorização, a in~
teressada obriga-se a:
I - registá-la na Divisão de Aguas do Departamento Nacional
da Produçãb ,Mineral do Ministério da Agricultura dentro de 30
dia2 a partir da sua publicação;
li - iniciar e coll-cluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agriculturà, depois da aprovação dos respectivos estudos, p~ojetos o orçamentos.
Rio de Janeiro, 5 de m,arço de 1941, 120.0 da Independência e

53.• da República.

GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.946-

DE

10

DE MARÇO DE

1%1

Ap?•ova proJeto e orçamento para reforço e pintura de 4 superstruturas metálicas de 50m,80 de centro a centro dos apoios, nos Km.
135+l!04. 195+651, 204.+509 e 246+380, da linha d•e Cacequi a
Rio Grande, da Rede de Viação Fér1'ea do Rio Grande ào Sul.
O Presidente da República, usando da atribuição
fere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

q~e

lhe con-

Art. 1.o Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este.
baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viacão e Obras Públic&b', para o reforço, montagem e
pintura de quatro superstruturas metálicas de 50m.80 de eentrn n
centro dos apoios nos Km. 135+404, 195+651, 204+509 e 2''6+380,
na linha· de Cacequí a Rio Grande, tr-echa de Cacequí a Bagé, da
Rede de Vlação Férrea Federal, arrendada ao Estado do Rio Grande
.do ~ui.
Art. 2. 0 As despesas que forem realmente efetuadas até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 852.:624~3
(oitocentos ·e cinquenta e dois contos seiscentos e v-inte e quatro mü
e trezentos réis), depois de apuradas em regular tomada de contas,
serão levadas à conta de ~apital rla lT_niãc;, nos termas do parágrafü
único do art. 1.0 do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
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Art. 3.0 Para a conclu.::.ão dos serviços a que se refere o art. :1.0, ,
fica marc,ado o prazo de doze meses a contar. da data em que a ~ede
de Viação for notificada· de5'te decreto.
Rio. de Janeiro, 10 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repóblica.
. GETULIO

VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 6.980-

DE

19

DE MARÇO DE

1941.

Regulamento para a fiscalização das sociedades cooperativás, baixado
com o decreto n. 6.980, de !9 de março de 1.94:1
CAPíTULO I
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 1. 0 A fiscalização das sociedades cooperativas será exercida
pelos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Trel!balho; Indústria
e Comércio, de acordo com a natureza da Sociedade e obedecendo 'lO
prescrito nos arts .. 15, 16~ 17 e 18 do decreto"-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938.
§ 1.0 A fiscalização por parte do Ministério da Agricultura será
· exercida, na Capital Federal, peta· Servi co de Economia Rural ·e, ·nos:
Estados, pelas agências do dito Serviço ou pelos departamentos Estadoais, delegados do mesmo Serviço, por força de .. acordos.
§ 2.0 A fiscalização por parte do Ministério da Fazenda será exercida, na Capital Federal, pela Diretoria das Rendas Internas e, nos Estados, pelas Delegacias Fiscais do- Tesouro Nacional.
§ 3.0 A fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, ·Indústria -e Comércio será exercida nos Estados, pelas delegacias regionais
e, na Capital Federal:
a) pelo Departamento Nacional de Indústria e Comércio, tratando-se de cooperativa· de consumo;
b) pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaliza,.
ção, tratando:..se de coop-erativa de -seguro;
c) pelo Departamento Nacional do Trabalho, tratando-se de cOoperativa d-e trabalho e de produção industrial;
d), pelo Conselho Nacional do Trabalho, tratando-se de cooperativa de construção.
'
0
Art. 2. A fiscalização se_rá procedida pelos funcionários da m-esma incumbidos em razãO dos respectiVos cargos, oú, pelos que forem especialmente designadns para casos concretos, quando se fizer necessário,
Art. 3. 0 Não poderão os funcionários, sob p-ena de exoneração, após
o competente processo administrativo:
a) fiscalizar cooperativas de que sejam sócios:
b) comunicar. a estranhos assuntos relativos à fiscalização procedida;
c) exercer atividade lucrativa ou funcão remunerada em assuntos relacionados com as soci-edades fiscalizadas.
Co!. de Leis - Vol. IV
32
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CAPtTULO II
DA INTERVENÇÃO

NÀS

SOCIEDADES

COOPERATIVAS

Art. 4.0 Os orgãos fiscalizadOres poderão determinar, ou fazer a
convocação de assembléias gerais, ordinárias e extraordinárias e pre··
~idí-las, nos casos cornproya.dos d_e violação da le_i e d~ disPosições

regulamentares, se

&S

admimstraçoes das cooperativas nao o fizerem

dentro do prazo que para isso lhes for marcado,. por aq-ueles orgãos.
§ ·1.0 A intervenção, para que se verifique. deverá ser precedida
de autorização do diretor do Serviço ou Repartição a que -esteja subordinada a fiscalização.
·
§ 2.0 A convocação poderá ser feita, para atender aos inter8ss 8 s
em causa, independentemente dos prazos estatutários ou dos marcados
r..a lei.
§ 3.0 Reunida a Assembléia Geral, sob a presidência do repres.3n~
tante do orgão .de fiscalização para isso designado," dará ele, em relatório escrito à Assembléia, as razões que determinaram a c·çmvocação,
:t: ara que a Assembléia convocada tome as providências que melhor
acautelem os interesses da Sociedade, inclusive a de eleger nova administração, quando essa medida se impuser nos casos de infrações
reiteradas da lei e de disposições regulamentares, .sob pena de ser cas~·ado o registo da cooperativa, ficando esta impedida de funcionar até
que a administração seja ·substituída, nos termos do art. 24. § 1.0, do

decreto-lei n. 581.

.

§ 4.0 Cassado o registo da cooperativa, o orgão fiscalizador, a que
a mesma estiver subordinada, procederá ao arrolamento dos bens, hyros e Documentos sociais encontrados, lavrando de tudo um lau io
que deverá ser firmado pelo maior número possível de testemunhas
presentes ao ato de preferência assoc~.ados da cooperativa.
§ 5.0 O material arrolado será entregue, mediante termo. a trê.s
associados de reconhecida idoneidade, os quais ficarão depositários
(~ele, até q-q.e seja eleita ·a nova administração, dentro do prazo de três
meses, e restabelecido o .registo.
·
§ 6.0 Não satisfeita a cond-ição a que se refere a parte final d•1
§ 5.o. a cooperativa será considerada dissolvida, entrando em imediata liquidação, a cargo dos associados depositários dos bens sociais,
::-ob a fiscalização imediata do respectivo orgão, sendo permitido acompanhá-la aos associados que o desejarem.
, ,
§ 7.o O laudo de arrolamento e ·o termo de entrega dos bens arro ..
l&.dos serão lavrados no livro de atas da cooperativa e o funcionário,
para isso designado, deles tirará cópias devidamente autenticadas e
as remeterá. com urgência, à autoridade superior a que estiver subordinada a cooperativa e, em todos os casos, ao diretor do Serviço d9
Iwonomia Rural do Ministério da Agricultura, para as devidas averbaç9es no livro de registo a seu cargo.

CAPtTULO III
DAS PENAS

Art. 5.0 InCorrerá em multa a cooperativa que não remeter à
Repartição fiscaliZadora a que estiVer submetida e ao Serviço de Eco;;"lomia Rural os elementos seguintes:
a) mensalmente, cópia do balancete do mês anterior;

b) mensalmente, demonstração

das operações de crédito ativo

efetuadas no mês anterior, nas cooperativas de créditO ou que possuam
secções dessa natureza;
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c) semestralmente, lista nominativa dos- àssociados. com declaração da nacionalidade, idade, profissão, estado civil~ residência e. quaíldo a sociedade ttver capital, a menção das resPectivas quotas-partes;
d) anualmente, e até 15 dias depois da data marcada para a
assembléia geral da prestação de contas, cópia do balanço geral aco~
panhado da demonstração de lucros e perdas, do parecer do ConRfhh~
Fiscal e de um exemplar do relatório.
§ 1,0. A multa será:
I - de 100$0 a 501J$0, nos casoS previstos nas letras a, h P. c
deste artigo;
·
li - de 500$0 a 2:000$0, no caso previsto na letra d.
§ 2.0. Se os dados fornecidos forem inexatos inteneionalmente,
as multas a que se referem os §§ 1.0 e 2.0 -serão aplicadas no
máximo.
·
'Art. 6. 0 • Incorrerá em mu;ta de 1:000$0 a 5:000$0 a cooperativo:
a) que impedir por qualquer forma a fiscalização, sorlegando livros, documentos e arquivos, ou recusarem-se os seus adminisil·'ldores a prestar informações;
b) que não cumprir no prazo determinado as modificações :mpostas para -reformas estatutárias;
.
c) que não entrar em funcionamento até 120 dias após o 5eu
registo no Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultm·a;
d) que não comUnicar ao Serviço de Economia Rural, no p.razo
de 120 dias, as reformas procedidas nos seus estatutos sociais:
e) que desobedecer à lei, aos estatutos sociais e às iru;truções das
repartições fiscal:itzadoras;
f) que estiver funcionando, após 1-?0 dias de sua constituição,
sem haver promovido o competE}nte registo no Serviço de Economia Rural do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 lnc<>rrerão na multa de 2:000$0, nos termos do art. 41
e seu parágrafo único, do decreto n. 22.239, de 19 de dezembro
de 1932, revigorado pelo decreto-lei n. 581, de 1.0 de agosto de 19:ld,
os estabelecimentos comerciais, ou não, bem como qualquer empr-3'><.1,
instituto ou sociedade que, não estando organizados de' acordo c•-1m
as .~disposições dos decretos acima citados, ou que, anteriormente h tildados e que não tendo observado a legislação vigente na époJed
da sua constituição, salvo d direito adquirido às pessoas jurídicas
no regime do direito comum, fizerem uso, de qúalquer forma, da palavra "cooperativa", ·quer como denominação· própria, quer 1owo
designação de produtos seus.
Parágrafo únbo. Insistindo o infrator, proceder-se-á à apt'eensão de todos os objetos em que se encontre a menção da pa!av1·a
"cooperativa", remetendo-se os mesmos, acompanhados de relatór·w, à
autoridade competente para o processo pe.nal e aplicação da pena 1Je
prisão por oito dias, prevista no parágrafo único do art. 41 'do- deereto n. 22.239.
Art.. 8.0 • A apliQação de multa não prejudicará a ação penal
que no caso couber.
Art. :9.0 N<os casos de infrações reiteradas será cassado o registo da cooperativa, independentemente dos. processos de·-multa, Jh.H'
iniciativa própria do Ministério da Agricultura, quando se tratar fie
cooperativa por ele fiscalizada e por solicitação do Ministér'io da·- f'.'lzenda ou do Ministério· do Trabalho, Inrlústria e Comércio. quando'
se tratar de cooperativa, sob as suas respectivas fiscalizaç~es.
·
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CAPíTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 1O. O funcionário qt+e observar alguma infração laVrará
competente auto, _escrito com a precisa clareza, sem entrelinhas
borraduras, emendas ou rasuras, mencionando a denominação oti
·nome do· infrator, -lugar, dia e hora em que se v·erificar a infração,
assim como a~ disposições infringidas e demais circunstâncias.
§ 1.0 O auto deverá ser- firmado, sempre que for possível, por
duas testemunhas que tenham asgjstido a diligência e não -sejam parentes em grau proibido do fiscal autuante ou outros fiscais.
§ 2.0 Deverão fazer pinte integrante do ·auto os documentos ou
Objetos apreendidos que auxiliem a prova da infração.
§ 3.0 Servirá, tambem de bas~ n.o processo, qualquer documento
revelador da- infração.
Art. 11. O funcionário qUe lavrar o auto de infração, imedbtamente o fará presente ao chefe ou diretor da Repartição à que estiver subordinado.
Art. 12. Dentro de três dias do recebimento do 'uto, o ch•,fe ou
diretor da Repartiçãó que dele conhecer, maridará intimar o representante legal da cooperativa ou egtabelecimento infrator, para, no
prazo de ,~inte dias, contados. da data da intimação, produzir àefesa
escrita, sob pena de revelia.
§ 1. 0 Não sendo encontrado o representante .legal da coop-?rativa
ou estabelecimento infrator, à intimação far-se-á por carta postal
com recibo de volta e, falhando esse meio, por editais publicados durante três dias consecutivos no orgão oficial.
§ 2.0 Decorrido o prazo de vinte dias e não comparecendo o infrator, subirá o. processo a julgamento, depois de certificada a revelia; comparecendo e apresp,ntando defesa, desta dar-se-á vista, por
oito dias, ao funcionário que tiver denunciado a infração, seguindose o julgamento.
Art. 13. Verificando-8-e concorrência de infração penal, o cas.o
será afeto à autoridade competente, remetendo-se-lhe o processo original para as providências que oouberem, depois de extrair-se cópia
autenticada do _mesmo processo. na qual prosseguirão os termas ulterif?res da infração fiscal.
·
CAPITULO V
DOS RECURSOS

Art. 14. Das decisões proferidas caberá recurso, voluntário ou
.e:t ofticio, para o Ministro a que estiver afeta a fiscalização.
§ 1.0 Se proveniente de orgão localizado nos Estados, o recurso

será encaminhado por intermédio do- diretor do Departamento ou Serviço, de que o mesmo orgão for dependente.
§ 2.0 Os recursos voluntários serão interpostos dentro do prazo
de vinte dias da intimação para ciência da decisão proferida, a contar
-da data da publicação desta, no orgão oficial, só podendo ser encaminhados os recursos, em caso de multa, com prévio depós-ito da importância correspondente, no Tesouro Nacional ou na Delegacia Fiscal deste, no Estado onde -houVer corrido o processo.
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§ 3.0 Os recursos ex o(ficio te"rão lugar sempre que o despacho
julgar a multa insubsistente e deverão ter seguimento no prazo máximo de quinze dias.
·

CAPtTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

. Art. 15. Passada em julgado a decisão que declarar procedente
a multa seja ou não em grau de recurso, será o processo remetido
·sem demora, em original, à Procuradoria Geral da Fazenda Públi~a
para, nos termos do art_. 107, do decreto n. 24.036, de 26 de marco
de 1934, ser a dívida inscrita e proceder-se à-sua cobrança, de acordo
com o disposto no decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938.
Art. 16. A autoridade policial, competente, mediante requisição
do fisçal, prestar-lhe-á o- auxílio que se fizer necessário para a efe.
tividade das diligências legais ordenadas.
1
Art. 17. Este Regulamento entrará em execução na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de marco de 19/d.

Fernando Costa.
A. ·de Souza ·costa.
Waldemar Falcão.

DECRETO N. 6. 992 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Retifica o art. 1.0 _do dec1·eto n. 6•. 723, de 15 de janeiro de 1941, que
autorizou o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães a pesquisai' carvão rnineral no município de Bagé no Estado do Rio Graride do
S1tl.

O Presidente da República, usando da atribuição c_iue lhe Confere o art. 7 t1, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 20 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 6. 723, de 15 de
janeiro de 1941, que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado
o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães, a pesquisar carvão mineral
em terras pertencentes· a sucessora da família Mercio e situadas no
município de Bagé do Estado do Rio Grande do -Sul, numa área de
quinhentos e trinta e um hectares e dez ares (531,10 Ha), área deli:..
mitada por um· contorno poligonal ·mixtilíneo fechado que tem um dos
vértices coincidindo com o marco quilométrico tfezentos e quarenta
e um (341) do ramal Bagé-Pelotas da Rede Viação Férrea do Rio
Grande do Sul e cujos lados teem os seguintes rumos e comprimentos:
mil quinhentos ( 1. 500) metros e rumo sul (S); quatro mil ( 4.000) .
metros e rumo leste (E); mil novecentos e setenta~ ( 1. 970) metros
P. rumo norte (N'); quatro mil trezentos e oitenta (4 .380) metros,
contados ao longo do eixo da via férrea, partindo-se de um ponto situado sobre o eixo da via férrea e a trezentos e oitenta metros (380)
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para leste (E) do marco quilométrico trezéntos e quarenta e cinco
(345) e alcançando o marco quilométrico trezentos e quarenta e um
{341). Esta !lutorizacão é .out_?rgada medi.ante as seguintes condições:
I - O titulo da autor1zaçao de pesqmsa. que será uma via autêntica deste decreto, será pessoal e sómente transmissiv8l nos casos previstos no n. I do art. 16 do Código de Minas;
II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos, podendo ser
renovada, a juizo do Governo, se ocorrer circunstância de força maior
devidamente comprovada;
III - O campo da pesquisa não poderá exceder à área fixada
neste decreto;
IV - O governo fiscalizará, pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, todos os trabalhos de pesquisa, sendo-lhe facultado
neles intervir afim de melhor orientar-lhes a marcha;
V - Na conclusão dos trabalhos, o concessionário da autorização
apr~sentará um relatório, firmado por engenheiro de minas legalmente habilitado, contendo as informações e dados especificados no
n. IX e alíneas do art. 16 do Código de Minas;
VI - O concessionário ·cta autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudos sobre o minério e custeio dos
trabalhas;
VII - Ficam res_salvados os interesses de terceirOs~ ressarcindo
o concessionário da autorização danos e prejuizos que ocasionar, a
quem de direito, e não respondendo o Governo pelas limitações que
possam sobrevir ao título, da oposição dos ditos direitos.
Art. 2.0 O titulo de autor~::ação de pesquisa~ a que se refere o
decreto n. 6.723, de 15 de janeiro de 1941, terá como necessário
complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3. 0 A presente retificação de decreto não fica sujeita a pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de ·março de 1941, ,120. 0 da Independência e
53.0 da Repúl.Jlica.
GETUI~IO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 995 -

DE

20

DE MARÇO DE

1941

Prorroga por um (1) ano o m·azo constante do n.. 1 do art. 2.0 do
decreto n. 4.650, de 6 de setembro de i939

o Presidente da República, usando das atribuições que ·Ihe conferem a letra a, do art. 74 da Constituição, e art. 9.0 do decreto-lei
n. 852, de 11 de novembro de 1938, e tendo em vista o que requere!'fa:tn
Julião NogUeira & Irmão. clecreta:
' por um (1) ano D prazo a que se refere
Art. :1.0 Fica prorrogado
o n. I do art. 2.o do decreto n. 4.65.0, de 6 de setembro de 19•39.
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Art. 2.d Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
ãa República.
GETULIO V AMAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.996

-·DE

20

DE MARÇO DE

1941

Revigora o decret·o n.-.3.796, de 8 de março de 1939, que outorgou à
Prefeitura Municipal. de Oliveira, ·Estado de Minas Gerais, concessão para o aproveitamento de uma queda d~gua.
O Presidente cta República, usando .da atribuição· que lh·e c.onfere
o art. 74, letra· a, da Constituição, e tendo em vista as .razões ap-resentadas pela Prefeitura Muni,c_ipal de Oliveira, decreta:
Art. 1.° Fica revigorado o decreto n. 3.796, de 8 de março de
1939, que outorgou à Prefeitura Municipal de Oliveira, Estado de
Minas Gerais, concessão para o aproveitamento progress-ivo de energia hidráulica, da Cachoeira do Anil, no rio Jacaré, distrito de 'São
Francisco de Paula, nmnicipio de Oliveira, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. O prazo constante do n. I do art. 1.0 do referido decreto fica prorrogado por um (1) ano.
Art. 2.0 Revogam-se as dia·posições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1941, !20.0 da Independê'D.Cia o
53.o da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 6.998-

DE

20

DE MARÇOCDE

D41

Concede à "Cromit-a do B1·asil Sociedade Anônima", autorização par.a
funcionar como empresa de_ mineração

•

•

O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição- e nos termos do decreto-le1 n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 É concedida à "Cromita do Brasil Sociedade Anônima",
com. sede na cidade de São Salvador do Estado da Baía, autorização
para funcionar como empresa de mineração, de acor.do com o que dispõe o art. 6. 0 , §. !.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de; Minas), ficando a mesma ·sociedade obrigada a cuinprir in-
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tegralmente as leis e regulamentos em vigor -ou que vierem -a vigorar
sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de marco de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 7 .'Q02

21

_.DE

DE MARÇO DE

1941

Autoriza a cido.dã belga Regina Perlmann a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere·
o art. 74, letra a, da Constituição, e. tendo em vista o ctBcreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a cidadã belga Regina Perlmann,
residente na capital do Estado de São Paulo, a comprar pedras preciosas nos termos do decretO-lei. n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 21 de
e 53. 0 da República.

~~rço

de 1941, 120.0 da fndependência
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cobta.

DECRETO N. 7. 00~1 -

DE

21

DE MARÇO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto -Hofmann. a lavrar jazidas de
pet1•6leo e gases rwturais, porventura existentes em uma área
de 2.107 hectares, situada. na região da "Serra da Taquara Verde", mUnicipio de Rio Caçador, Estildo de, Santa Cat-arina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, ouvido·. o Conselho Nacional do Petróleo, e tendo em vista os decretos-leis ns~ 366, de 11 de
abril de 1938, 538, de 7 de julho de 1938, 1.217, de 24 de abril de
1939, e 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de• Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizadó o cidadão brasileiro Alberto Hofmann
a iavrar, sem p:Í'ejuizo das disposições legais que vierem a ser decretadas, ,jazidas de petróleo e, ga_ses naturais, porventura ~xistentes
em uma área de 2.107 (dois mil cento e sete) hectares, situada na
regiijo da "Serra da Taquara Verde", municipio de Rio Caçador, IEs-
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tado. de Santa Catarina, delimitada por um retângulo tendo lados,
respêctivamente, de 4.300 (quatro mil e trezentos) melros e 4.000
(quatro mil e no,;ecentos) _metros de comprimento, assim localizado:
a partir da ponte existenCe ria estrada de Caçador a Palmas, sobre o
rio 15 de Novembro, e seguindo rumo Sul (S) verdadeiro, medem-s0
segundo uma linha reta, 1.200 (mil e duzentos) metros; a extremidade Sul dessa linha é um ponto do lado sul do perímetro; dess~
ponto,- medem-se, rumo leste (E) verdadeiro, .1. 800- (mil e oitocentos) metros~ e. rumo oeste (W} verdadeiro, 2.500 (dois mil e
quinhentos) metros, obtendo-se assim as extremidades do lado. sul
do períemtro; dessas extremidades tiram-se, rumo norte (N) verdadeiro, duas linhas retas de 4.900 (quatro mil e novecentos)' meLros de comprimento, cada uma, cujas extremidades se ligam por
uma linha dé rumo leste (E) e oeste (W) verda.ieros, de 1.~:.300
(quatro mil e trezentos) metros -de comprimento, a qual fecha o
retângulo do lado norte.
§ L 0 Este decreto, transcrito dO livro próprio do Conselho N~-~
cional do Petróleo, serú o título de autorização de lavra, a qual só
IJOderá transmitir-se na forma da lei.
§ 2.o O autorizado solicitará ao Conselho Nacional do Petróleo,
dentro do pr')zo de 60 (sessenta) dias, eontado da data da publieaç.ão deste decreto, as providênc-ias nooessárias à demarcação da área
autorizada.
§ 3.0 Os trabalhos de lavra serão confiados a técnico legalmente
habilitado, e não será admitido novo engenheiro para dirigi-los sem
prévia licença .do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 2.0 A fase de preparação de laVra, seja execução de sondagens e demais operações preliminares, cujo início terá lugar na
data do título de autorização durará 3. (três) anos, prorrogaveis, no
máximo por igual período, a juizo do Conselho Nacional do Petróleo,
desde que tenha 1gido satisfeHa a obrigação institüida no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. Durante os 3 (três) primeiros anos da fase
de preparação .deverá ser praticada pelo menos uma perfuração de
profundidade não inferior a 600 (seiscentos} metros, salvo motivo
de força maior, devidamente comprovado, ou se for encontrado petróleo em !Jlu:tntidade comerei ai em menor profundidade.
Art. 3.o Esta autorização é outorg·ada mediante as seguintes
.condições:
1 - lavrar a jazida de acordo com o plano preestabelecido, Drganizado por• profission;:tl legalmente habilitado e, pelo autorizado,
submetido t't nprovação do Conselho Nacional do Petróleo; dentro do
prazo de 6 (seis) meses, contados da ãata deste decreto;·
II - executar os trabalhos de mineração conforme as regras da
arte, submetendo-se o autorizado, e·mpregados e trabalhadores1 às
regras de polícia que marquem os regulamentos;
nr - não dificultar ou impossibilitar>, por uma lavra ambiciosa, o ulterior aproveit,amento da jazida; ·
IV - não suspender os trabalhos com intenção· de abandoná-lós,
sem dâr previamente parte ao Conselho Nacional do Petróleo;
V - enviar ao Conselho Nacional do Petróleo, Semanalmente,
um boletim resmnido dos trabalhos executados nesse período e, semestralmente, re!atór:ios minu<;-iosos sobre o estado das perfurações
coin todos os detalhes técnieos" relativos aos horizontes àtravessa.dos
e respe.ctivas espessuras, acompanhados de amostras de testemunhos
.de sondagetü.~ e perfís das mesmas;
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VI - dar conhecimento imediato ao ·mesmo Conselho de todas
as ocorrencias anormais ou de caratm·· grave. durante as sondagens
especialmente dos lençóis dágua encontrados e. das medidas adotada~
para evitar os inconvenientes deles de-correntes;
VII - efetuar os tests das camadas oleíferas que oferecerem ü1teresse, determinando seu pr·ovavel rendimento e a natureza do óleo
mineral;
· VIII - comunicar ao Conselho Nacional do Petróleo a . capaci-'
àade T,Jrovavel de produção de cada poço;

·

.

·

IX - fechar temporariamente o poço que se revelar produUvo
até _que se proceda à inspe~:.ão oficial a qual deverá efetuar-se no·
máximo dentro de 60 dias após a terminação dos test-s de produção;
.
X - tamponar eficazme'nte os poços que forem produtivos, ou
que só tenham produzido gases, toinando íodas as precauções necessárias para impedir os movimentos migratórios das águas, ou a perda
de gases;
XI - sujeitar à aprovação do Conselho Nacional do Petróleo os
balanços anuais da empresa;
XII - não extrair do solo senão as substâncias uteis indicadas
neste .decreto e aquelas que se aclwrem com elas associadas no
mesmo depósito;
XIII - tolerar· na área da autorização trabalhos de pesquisa de
Outras substâricias uteis, quando o Governo julgar conveniente autorizá-los.
§ 1. 0 O plano de lavra de que trata o item I compreenderá apenas
os trabalhos a serem executadoS na fase de preparação, estabf}lecendo a marcha das sondagens, que não poderá ser interrompida,
sob pena de ca·ctucidade, salvo motivo .de fofça maio!".
S 2.0 Ao entrar na fase de produção o autorizado completará o
plano de lavra, apresentaúdo um relatório descritivo das construções
ç instalações projetadas, acompanhado de ·esquema de tratamento
de petróleo, plantas, perfís, cortes e mais dados e esclarecimentos
técnicos necessários.
'
§ a.o Esta autorizacão, iniciada a fase de produção, perdurará
enquanto for mantida em franca atividade a lavra, ficando sujeita,
todavia, às condicões 'de nulidade, caducidade e extinção prescritas
em lei.
'Art. /Lo• O Conselho Nac.ional do Petróleo fiscalizará a ·execur-ã<?
do disposto neste decreto, podendo orientar a marcha dos trabalhos.
Parágrafo único. O fiscal do Conselho Nacional do Petróleo terá
ampla autoridade para. conhecç:r- todos os atos técnicos, administrativos e financeiros do autorizado, podendo sustar a execução daqueles que contrariem disposições legais e as expressas neste deereto.
Art. 5.o A perfuração de cada poço far-se-á mediante próvia
autorização do Cpnselho Nacional do Petróleo, U vista de plena justificativa técnica, de acordo com o que dispõe o art. 104 e seus
parágrafos; do decreto-lei n. 366, de 11 de abril de- 1938.
Art. 6.0 O autorizado respeitará os· direitos de terceiros, ressal'cindo a quem de 'direito, os danos e prejuízos que ocasionar, 11ão
resJ)o~dendo o Governo pelas limitações que possam sobrevir a esto
Ululo da oposição de ditos direitos. ,
Art. 7.o O autorizado pagará ao GovernO Fede1·al, à escolha deste,
a quota de 9 % (nove por Dento) da produção do petróleo bruto,
ou ·o valor correspondente em dinheiro, na forma do art .. 108 e seus
parágrafos, do decreto-lei n. 366, de H de abril de 1938.
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Ar L. S.o O Governo poderá, em qualquer tempo, ·encampar· a
lavTa, pagando uma indenização calculada não ·só sobre o capitai
realmente invertido, mas tambcm sobre o lucro líquido verificado

no quinquênio anterior, levado em consideração o grau\ de esgotamento drvjazida.ou o seu tempo provavel de duração.
Art. 9.0 Por ato do Governo, ouVido o Conselho Nacional do
Petróleo e o autorizado, na forma do art. 37 do Código de· Minas,
será decretada a caducidade ela presente autorização:
I - se nãõ pagar na forma e prazos estipulados a. quota devida
ao Governo;
·
II - se,.não tendo sido descoberto o petróleo dentro dos 3 (lrês)·
primeiros anos ·da fase de preparação, não lhe for concedida a prorrogação de qne trata o art. 2.0;
III - se,. tendd obtido a pror·rogaoão a que alude o número anterior, Jlão encontrar petróleo alé o termo do período de prorrogação;
IV - se não cnmprir as obrigações estabelecidas no art. 3.0
deste decreto.
Art. 10. O título a que alude o § 1. 0 do art. 1.0 deste decreto
pagará de taxa a impoi·tártcia de 2:107$0 (dois contos, cento e sete
mil réis), correspondente a 1$0 (mil réis) Por hectare de área .autorizada para lavra, depois do. que se fará a transcriç.ão referida no
mesmo parágrafo.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 21 de març.o cte 191I.1; 120° da Independência e
530 da Repl1blica.
GI~TULIO VARGAS.

Francisco Campos

DB.CRErro N. 7. 010 -

DE 211 DF. 1-L\RÇO DE

19H

Ap1·ova p1'ojeto e orçam,enlo pm•a a constru.ção de ttm pontilhão, -na

Rede :.1iinei1'Ct de Viqção
O Presidente ela Itepública, usando da atribnü;ão que lho confcr.c
o artigo 74., letra a_. da C~nslituição, decreta:
Artigo único·. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubrieados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria
ele Estado da Viação e Obras Públicas, para a construç&o de um .pon.:.
tilhão de 7 m de vão livre_ sobre o córrego Lagoa, no km 1. 075 +800,
1inlla dé Patrocínio a .Ouvidor, da Rede Mineira ,de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora avrovaclo, na importti.ncia total de réis
110:291$4 (cento e dez contos duzentos e noventa e um mil· e quatrocentos réis), depois de apuradas em regl'llar tomada de contas, se-

5.08

ATOS DO PODER EXECUTIVÓ

rão levadaS à conta de capital da- Rede, nos'termos da letra b da lei
n. 475, de 17 de agosto de 1937.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1941, -120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima_

DE-CRETO N .. 7. 011 -

DE

24 DE MARÇO DE 19 ·'t ·1

Aprova projeto e orçamento para a construção do awnúmlo das -oficinas de Divinópolis, da Rede Mineira de ViaçãO
O Presidente da República, usando da atribuiç-ão que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ArtigO único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para a construção do aumento
das dependências da Secção de Fundição das Oficinas de Divinópolis, da ·Rede :&Hneira de- ViaÇ'.ão.
Parágrafo único. As despesas_ que forem realmente efetuadas até
o máx-imo_ do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
464:448$365 (quatrocentos e sessenta e quatro· contos, quatrocentos e
quarenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à con.ta de cap'ital
da Rede, nos termos da letra b da lei n. 475, de 17 de agosto de 1937.
Rio de Janeiro, 24 de março' de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DIDCRETO N. 7.012

.

-DE

25

DE MARQO DE

.

1941

a

Aprova PJ'OJeto e orçamento para o aumento do aterro deshnado
tanques de in{lamaveis do Porto de Pm·anaaud

aos

O Pre<lidente da 'República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituioão, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovados a· projeto e respectivo· orça"mento que
com este bhixam, rubricados pelo Diretor ·de· Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pú.blicas, para o aumento com
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aterro do terrapleno destinado às instalaçõ-es para inflamaveis do
porto de Paranagp.á, aprovadas pela deCreto n. 4. 701-, d·e 25 de setembro de 19:19, do qual é concessionário o Estado do Paraná.
Art. 2.0 As denominacões dos diversos
çamento são atribuidos, em globo, cerca de
buidos_ entre administraçãQ, seguros, férias
respectivamente, de 12 o/o, 2,5 %, 5 o/o e 10

títulos aos quais no· or30 %, devem ser distrie eventuais, nas bases,
o/o.

Art. 3. 0 As despesas, até a importância total de 697:000$0 (seiscentos e noventa e sete contos de réis}, serão .levadas à conta de capital do porto, mediante requerimento do Estado concessionário depois de comprov,adas em regu,ar tomada de contas.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1941, 120. 0 da Independência e

53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lim~.

DEGRETO N. 7.013- DE 25 DE MARÇO DE 1941

'

Aprova projeto e. orçamento, para a remodelação da ala-sul do edifício da Administração das Docas e Obras do Porto do Recife,
de que é concessionário o Estado de Pernambuco.
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituióão, decreta:
Artigo úni-co. Ficam aprovados .o projeto e respectivo orçamento
provavel, na importância total de 72:231$177 (setenta e dois contos
duzentos e trinta e um mil cento e setenta e sete réis), que -com este
baixam rubricados pelo Diretor de Contabilidade da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, para a remodelação da ala-sul
do edifício da Administração das Docas e Obras do Porto do Recife,
de que é concessiOnário o Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida com
as obras a que se refere o presente decreto terá de ser comprovada,
mediante apresentação de documentos -autênticos, para sua incorpo:ração à conta de capital do porto, de acordo com o contrato em vigor.
Rio de Janeiro; 25 de março de 1941, 12.0.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima;
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DECRETO N. 7. 021 -

DE 26 DE MARÇO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Armando Fornàri a pesquisar tigua
mineral no

municíp~o

de Amparo do Estado de São Paulo

O Presidente da R"epública. usando da atribuição Que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deoreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Armando Forna ri a pesquisar água mineral numa área de seis hectares e dezPsEeis ares e cinquenta e sete. centiares {6,Ha.1.657), situada no
dü:trito de Monte Alegre, município de Amparo do Estado de São
Paulo e delimitada por uma linha poligonal que começa a noventa
e três (93) metros, na direção trinta e -seis graus e cinquenta e
cinco minutos nordeste (36°55'NE), do ponto em que a estrada
que vai para Socorro atravessa o Rio Camandoeaia e cujos lados
teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dezoitü
metros e oitenta e cinco centímetros (18m,85) e um grau e trinta
minutos sudeste (1°30'SE); quarenta e um metros e qUarenta' cP.ntímetros ( 41m,40) e vinte e um graus e trinta minutos sudeste,
(21°30'SE); vinte e cinco metros e oitenta centímetros (25m,80J
e cinquenta e cinco graUs sudeste (55°SE); _.Q.ento e um metros e
cinquenta centímetros (101m,50) e trinta e três graus nordeste
l33°:\E); · .~etenta e seis metros e trinta ~entímetros ~76m,30} ~
cinquenta e nove graus e quarenta e cinco minutos nordest,..,
(59°t~5'NE); vinte e oito metros e dez centímetros (2Sm,10) e
oitenta e sete graus e quinze minutos nordeste (87015'NE); de-·
zoito metros· ·e ·quarenta centímetros (18m,40) e sessenta e dois
graus nordeste (62°NE); vinte e cinco metrop {25m,OO) e setenta
e um graus nordeste '(71°NE); vinte e cinco mr-tros e noventa ceu.
tímetros (25m,90) e sessenta e seis graus sudeste (66°~E); cinquenta e um metros e oitenta centímetros (51m,80) e vin.te e nove
graus e trinta minutos sudeste· (29°30'SE); oitenta e sete metros
(R7m,OO) e quarenta e dois graus 'udeste (42°SE); oitenta e um
metros e sessenta cen_tímetros (81m.60) e. sessenta graus nordeste
(60"NE); ottenta e um metros e cinquenta centímetros (S1m,50)
e sessenta e nove graus e quinze minutos nordeste (69°15'NEJ,
dE'!zessete metros e vinte centímf!tros (17m,20) e sessenta e três
graus e dez minutos, nordestP. (63°10'NE)·; vinte e seis metros (l
oitPnta 0entfmetros (26m,80) e cinquenta e um ·graus e trinta minutos nordeste (51°30'NE); sessent~ e seis metros e cinquenta
centímetros (66m,50) e quatro graus nordeste (40NE); dezoito
metros e- setenta centímetros ( 18m,70) e oitenta e um graus .noroeste (81°NW); vinte e quatro Inetros e quarenta centímetros
(24m.40) e cinquenta e nove -graus e quinze minutos noroest~
(59°15'NW); noventa e dois metros e vinte centímetros (92m,20~
e sessenta e seis graus noroeste (660N\V); quarenta e oito metrnt->
e de:z centímetros (48m,10) e setenta e quatro graus noroeste
(74°NW); t.reze metros e vint.e centímetros (13m,20) e trinta e
quatro graus e quar.enta e· cinco minutos sudoeste (34045'SW);
novPnta e dois metros (92m,OO) e oitenta e dois graus sudoest~~
r82°SW); trinta e seis metros e noventa centímetros (36m,90) e
sessenta graus e vinte minutos sudoeste (60020'8\V); oitenta e oito
metros e cinqmmta centímetros (88m.50) e setenta graus sudoeste
(70°SW); oitenta e um metros e oitenta centímetros (81m,80) e·
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sessenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (66°30'SW); -quarenta metros e vinte Centímetros, (4.0_m,20) e um grau e dez minutos sudoeste (1°10'SW); trinta e três metros ·e oitenta e cinco
centfmetros (33m,85) e setenta e um graus e trinta minutos sudoeste (71030'SW) e trinta e oito metros e vinte. centímetros
(38m,20) e sessenta e um graus sudoeste (6f"SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II; Ill, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar..:.se do
produto da. pesquisa para fins de estudo sobre o minériQ e custeiO
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedade~ vizinhas estão sujeitas à~ , servidões
de solo ·e sub-solo para os fins da pesquisa, na· forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 . O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gosará . dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará. de selo a quantia de cem mil
réis (100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.022-

DE

26

D~ MARÇO DE

1941

Concessão Para legalização dos serviços de distrib'l~içfío de energia
elétrica feitos pela Prefeitura Municipal de Juqu.erí., Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, usandó da atribuição que lhe· confere
o art.. 7 4., let.ra a, da Constituição, e nos termos dos arts. 150 do
Código de Aguas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de ·1~1'>) e 5." do
decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938. decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Prefeit11I'a Municipal de Jnquerí, no Estado de São Paulo, concessão para fornecimento de energia e:~ti"ica
a serviços de utilidade pública, dentro do município, ficando assim legalizada sua sitúaç.ão.
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Parágrafo único. Para os fins deste artigo fica a Profeitm·a Municipal de Jt.iquerí autorizada a .adquirir a energia necessária à Empresa Elétrica Bragantina S. A.

'

Art. 2.0 A conêessionária fica obrigada, .sob pena de multa de
um corrto de réis ( 1 :000$0), a:
I - Registar o presente decreto na Divisão de Aguils do Minh~té
rio da Agricultura, de acordo com o decreto n. i3, de 15 de janeiro
de 1935
II __:_Assinar o contrato de concessão dentr'o do prazo de um (i)
mês, contado da data da publicação da aprovação da minuta pelo Mimstro da Agricultura.
III - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Aguas
para os fins cte registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de jnneiro
de 1935, sessenta (60) dias depois do registo do masmo no Tribunal
de Contas,
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas do D .N .P .M., e submetid~::~: à aprovação dO Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão :vigorará pelo prazo de !rinta (30)
anos, contados da data do registo de respectivo contrato na Divisão de
Aguas.
Art. 5. 0 O capital a remunerar será o efetivamEmte invertido
nHs instalações da concessionária, em função~·de sua indústria, concorrendo, cte forma permanente, para a transmissão, tran.;;formação
e distribuiç.ão de energia elétrica.
Art. 6.0 As tabelas de preços de energia serão fixadas ·pela Di-visão de Aguas, no momento oportuno, e trienalment-':! revistas de
act>rdo com ó disposto no art. 180 do Código de Águas, ciendo que a
.i<J::>ta remuneração do capital será fixada no contrato disciplinar da
prpsente concessão.
Art. 7P Para a manutenção da integridade do capital a que se
retere o art. 5. 0 do pres8nte decreto, será criado um fundo ae reserva que proverá às renovações, determmadas pela depreciação ou impo6tas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição desse fundo. qtH~ se denJminará "Fundo de Estabilizaçãà", será realizada por quotas especiais
que incidirão sobre as tarifas, sob forma de pe!·centagem. Essas
quotas serão determinadas, tendo-se em vista a duração média do
rnaterial, a cuja renovação .o dito fundo te.rá que 'atender, podendo ser
mudificadas~ trienalmente, na época da revisão. das tarifas.
Art. s.o .Findo o prazo da concessão, reverterá ao Gove:-!lo do
E:-)tado de São Paulo toda a propriedade da ·concessionária que no momento existir em função exclusiva e permanente da t,ran.:;miss::>,o.
L:ansformação e distribuiç.ão da energia elétrica, ob,ldO da pres'3nte
óttncessão. mediante indenização do custo histórico déduzido da depr('ciação e da amo!'tização existente, de co!lformidarie com o estipul>av no art. 163 do Código de Aguas,
Art. 9. 0 Se o Governo do Estado de São Paulo não tizer t.so do
chreito que lhe concede o artigo precedenle. a -cor-cessionária poderá
requerer, ao GC>verno Federal, na forma que for .estipulada no cont:oato da presente concessão, a renovação da mesma.
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Art. 10. A concessionária gozará. desde, a data do registo de que
trata o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, do::; favores constaotes do Código de Aguas e das .leis especiais sob ré a matéria.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
~

Rio de Janeiro, . 26 de março de 1941, 120.0 da !ndepend·incia
53. o da República.
GETULlO VARGAS

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. ()26 -

DE

28

DE MARÇO DE

194!

Autoriza o cidadão brasüeiro Epamino_ndas Mar>ra a cornprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Epaminondas
Marra, residente em Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos. termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decretp.
Rio

de

Janeiro, 28 de março dP. 1.'341, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 027 -

DE

28

DE MARÇO DE

1941

Revoga o decreto n. 972, de 15 de julho de 1936
O Presidente da República, tendO em vista o que requereu o
cidadão brasileiro Osório Corrêa da Costa, decreta:

Artigo único. Fica revogado o decreto n. 972, de 15 de julho de
1936, que autorizou ·o cidadão Osório Corrêa da Costa a comprar pedras preciosas, nos termos do art. 7.0 do decreto n. 24.193, de 3
de maio de 1934 ..
Rio de Janeiro, 28 de março de 1941, 12().0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS •

A. de Souza Costa.
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7.515 -AGRICULTURA -Decreto de 9 de julho de 1941
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AGRICULTURA - Decreto de 9 de julho de 1941
- Autoriza o cidadãO brasileiro Leopoldo Barbosa
a pesquisar mica no Município cte Capelinha do
Estado de Minas •Gerais. (Pub. D.O. 22-7-41) ..
-AGRICULTURA- Decreto de 9 de julho de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Arthur Rausch a
pesquisar mica e associados nO muüicípio de Poté
do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 22-7-41)
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- Autoriza o cidadão brasileiro Gentil Pires Alves
a pesquisar cristal e associados no município de
Itamarandiba do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 22-7-41) ...................• ,. ......... .
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Santa Maria do Suassní do Estado de l\linas Gerais.
(Pub. D.O: 22-7-41) ........................ .
- AGRICULTURA - Decreto dei 9 de julho de 194.1
- Autoriza' o cidadão brasileiro Nicolau Priolli a·
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:Município de Cap_ão Bor;üto do Estado de São Paulo.
(Pub. D.O. 22-7-41) ............. :. . . . . . . . . . .
- AGRICULTURA - Decreto de 9 de julho de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Miguel Baptista
Vieira a pesquisar mang-anês no município de La...,
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22-7-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
- AGRICULTURA - Decreto de 9 de julho de 1941
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(Pub. D.O. 12-7-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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pesquisar mica e associados no município de Peçanha do Estado de Minas Gerais. (Pub. · D.O.
22-7-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- AGRICULTURA - Decreto de 9 de julho de 1941
- Revoga a autorização de pesquisa: conCedida pelo
decreto n. 4.640, de ü de setembro de 1939. (Pub.
D.O. 11-7C41) ....... , ........ ·................
- VIAÇÃO - Decreto de 9 de julho de 1941 - Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. 11-7-ld) .
- VIAÇÃO - Decreto de 9 de julho de 1941 - Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. '11-7-41) .
- GUERRA Decreto de 9 de julho de 1941 Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista do.. Arsenal de Guerra do
Rio. (Pub. D.O. 11-7-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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28-7-41) .................... :................

7. 5i5 -

7. :;46 -

136

AGRICULTURA - Decreto de 16 de julho de 1941
- Autoriza o ·cidadão brasileiro Eurypedes Chaves
de Mello a pesquisar magnesita e associados no
município de Icó do Estado do Ceará. (Pub. D.O.
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7. 563 - VIAC,i.O- Decreto de 21 de julho de 1941 - Aprova projeto e orçamento para a construção da cobertura do pátio existente entre o armazem frigorífico
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· ·
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D.O. '24-7-41) ....... ., ........... , .......... .
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AGRICULTURA - Decreto de 23 de julho de 1941
- Autoríza a empresa de mineração "Companhia
de Mineração do Nordeste Sociedade Anônima'\ a
pesquisar cassiterita e assOciados no municípiQ de
Picuí do Estado da Paraiba. (Pub, D.O. l,-8-41) . .
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AGRICULTURA - Decreto de 23 de julho de 1941
- Autoriza a Companhia Nàcional .de Grafite I... imitada a pesquisar grafita no municipio de Pindamonhangaba, Estado de•S. Paulo. (Pub. D.O. '•-8-41)
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7.586 -AGRICULTURA- Decreto de 23 de julho de 1941
- Autoriza o 'Cidadão brasileiro Luiz Americo Soares de Farias a pesquisar argila refratária, ·calcáreO,
quartzo e feldspato no município d€ São Gcmçalo,
Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D.O. 4-8-41) . . .
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- AGRICULTURA- Decreto de 23 de julho de -1941
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AGRICULTURA - Decreto de 23 de julho de 1941
-Retifica o art. 1. 0 do decreto n. 6.902, de 21 de
fevereiro de 194L (Pub. D,OJ" 4-8-41) . . . . . . . . .
7.599 - FAZENDA - Decreto de 211 de julho de .1941 Autoriza o cidadão brasileiro. Eracfides .Gomes de
Carvalho a comprar, pedras preciosas. (Pub. D.O.
21-8-41}.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
7. 600 - FAZENDA - Decreto de 24 de julho de 191!1 Autoriza o cidadão brasileiro Gentil Maria ·dos Santos a comprar pedras preciosas. (Pub. D .O. 1-8-41)
7. 601 - FAZENDA - Decreto de 24 de julho de 1941 Suspende, até ulte_rior deliberação, a execução. do
disposto no art. 18 do Regulamento baixado com o
decreto n. 21,427, de 19 de junho de 1934. (Pub.
D.O. 26-7-41) ............ ·.·........ ... . . . • .. . ..
7. 602 - AG!\ICULTURA - Decreto de 28 de julho de 1941
- Autoriza a Companhia Energia· Elétrica Rio
Grandense S. A. a ampliar a capacidade geradora
de sua Usina termoelétrica na cidade de Porto Alegre, Estado do 1\io Grande do Sul. (Pub. D. O.
4.-8-4.1) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
7. 603 - VIAÇÃO- Decreto de 28 de julho de 1941 - Aprova nova tabela numérica yara o pessoal extranum~
rário-mensalista da Estrada de Ferr'o N'oroeste do
Brasil. (Pub. D.O. 30-7-41) . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
7. 604 - VIAÇÃO - Decreto de 29 de julho de ·194.1 - Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 6-8-41) .. . . .
7.605- VIAÇÃO- Decreto de 29 de julho de 1941- Suprime cargos extintos .. (Pub. D.O. 6-8-4.1) . . . . . .
7. 606 - VIAÇÃO - Decreto de 29 de julho de 194.1 - Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 6-8-4.1) . . . . .
7.607 - GUERRA e FAZENDA ·- Decreto de 11 de agosto
de i 941 - Aprova nova tabela· numérica para o
pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de
Moto-mecanização e Transportes do Ministério_ da
Guerra. (Pub. D.O. 13-8-4.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.608 - EDUCAÇÃO e FAZENDA- Decreto de 11 de agoslo
de 1941 - Aprova novas tabelas numéricas para o
pessoal extranumerário-mensalista da Escola Naeional de Engenharia e Faculdade .de -Medicina de
Porto Alegre. (Pub. D.O. 22-8-41 - Het. D.O.
9-9-41) ............. '.........................
7. 609 - JUSTIÇA e FAZENDA - Decreto de 11 de agosto
de 19/d - Aprova nova tabela numérica para o
pessoal extranumerário-mensalista do •rribunal de
Segurança Nacional. (Pub. D.O. 13-8C41) . . . . . .
7.610 - AGRICULTURA e FAZENDA - Decreto de 12 de
agosto de i94i - Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista do
Curso Completar da Escola Nacional de Agronomia
(Pub. D.O. 14-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EXTERIOR - Decreto de 12 de agosto. de 1941
Aprova o Regulamento para a Cobrança -de emOlumentos consulares em manifestos de carga procedente dá Hepública Argentina. (Pub. D.O .. H-8-41) .
7.612- VIAÇãO e FAZENDA- Decreto de 12 de agosto de
de -i 94.1 - Aprova novas tabelas numéricas pB.r'a o
pessoal extranumerário-mensalista de diversas Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e
Telégrafos. (Pub. D.O. 27-8-41) .............. .
7. 613 - JUSTIÇA e FAZENDA - Decreto de 13 de agosto
de 1941 - Aprova nova tabela 'numérica para o
pessoal extranumerário-mensalista do Supremo Tribunal Federal. (Pub. D.O. 15-8-41) .......... .
7.614- AGHICULTUHA e FAZENDA- Decreto de 13 de
agosto de 1941 -Altera tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista, do. MiniStério da
Agricultura, sem aumento de despesa. (Pub. D.O.
15"8-41) . . .................................. .
7.615 - AERONAUTICA e FAZENDA - ·DeCI•eto de 13 de
agosto de 1941 ~ Aprova novas tabelas numéricas
para o pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de Aeronáutica Naval. (Pub. D.O. 15-8-41)
7c'G!6 ...:_ O·UERRA e FAZENDA- Decreto de 13 de .. ilgosto.
de 1941 -Aprova novas tabelas numéricas para o
pessoal extranumerário-mensalista do Serviço de
Fundos da. Primeira Região Militar. (Pub. D.O.
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AGRICULTURA - Decreto de 13 de agosto de 1941
- Dispõe sobre as condições do suprimento ·de
energia à Central Elétrica Rio Claro, S. A. (Pub.
D.O. 16-8-41) ............................... ..
AGHICULTURA- Decreto de 13 de agosto de 1941
- Cria· uma Estação Experimental de Frio, no Estado . do Pernambuco, e dá outras providências.
(Pub. D.O. 15-8-41) ...........•.............
AGRICULTURA- Decreto de 13 de agosto de 1941
Dispõe sobre a ampliação das instalações de
acumulação dit Empr·esa Luz e Forç,a Elétrica Tieté
S.A. e da Companhia Luz e FiJrça Tatuí, no. rio
Sorocaba, Estado de São Paulo~ e dá outras providências. (Pub. D.O. 22-8-41 Bep. D.O.
27-8-41) ............... ·..................... .

7. 620 -

7.621 -

Decreto de 13 de agosto de 1941 -,Concede inspeção permanente ao Colégio Progresso de Arar:aquarà, no Estado de São Paulo. (Não foi publicado
ainda .no Didrio Oficia( por falta de pagamento ...
Decreto de 13 de agosto de 1941- Autoriza a Companhia Paulista de Estradas de Ferro a construir
linhas de transmissão no Estado de São Paulo.
(Não foi i:mblicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento) . . " . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. ..
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AGRICULTURA :-- Decreto d<i.13. de. agosto de 1941
- Outorga concessão à- Companhia Força e Luz de
.UberHlndia, para aproveitamento progressivo da
energia hidráulica de um trecho do rio Uberabiriha.
(Pub. D.O. 4-9-41) ........................ .
7.623 -AGRICULTURA- Decreto de 13 de agosto de 1941
- Declara a caducidade da autorizacão concedida
pelo decreto n. 3. 503, de 28 de dezembro de 1938.
(Pub. D.O. 11-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 621, - EXTERIOR - Decreto de 13 de agosto de 1941 . Faz pública a ratificação, por parte do Governo de
El _Salvador, da Convenção sobre Administração Provisória de Colônias e Possessões Européias na América, firmada em Havana, a: 30 de julho de 1940.
(Pub. D.O. 15-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.625 - EXTERIOI\- Der.reto de 13 de agosto de 1941 ~
Faz público o depósito do Instrumento de 1\atifjcação, por parte da Guatemala, da Convenção Internacional de Telecomunicações, firmada em Madrid a
9 de dezembro de 1932. (Pub, D.O. 15-8-41) . . .
7 .. 626 - JUSTIÇA - Decreto de 14 de agosto de 19-11 Autoriza o cidadão brasileiro Curt Guilherme Rheingantz a completar pesquisa de Jazidas de petróleo
e gases naturais. (Pub. D.O. 4-9-41) . . . . . . . . . ..
7.627 - AGRICULTURA- Decreto de 14 de agosto de 1941
-Altera o decreto n. 7 .2'•7, de 28 de maio de 1941.
(Pub. D.O. 28-8-41) . , ................ , . . . . .
7.628 -JUSTIÇA- Decreto de 14 de agosto de 1941 ~ Autoriza os cidadãos. brasileiros Guilherme Sandevüle
e Paulo dos Santos a pesquisar jazidas de rochas ·
betuminosas e piro-betuminosas (classe .IX) em
terras do domínio privado, no Município de. .Angatuba, no Estado de São Paulo. (Pub. D:O. '•-9-41)
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AGRICULTURA- Decreto de 14 de agosto de 1941
- Autoriza a empresa de- mineração "Soéiedade
Carbonifera Boa- Vista Limitada" a pesquisar carvão mineral no município de Cresciuma do Estado
de Santa Catarina. (Pub. D.O. 28-8-41) ... . . . . .
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Decreto de 14 de agosto de 1941
-Autoriza .a Sociedade Pigmentos Minerais Limitada a pesquisar baritina no município de Camamú
do Estado cta Baia. (Pub. D.O. 28-8-41) . .. . . . .
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7.631 -AGRICULTURA- Decreto de H .de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo Jafet, a
pesquisar ouro" no münicípio . de Guarulhos, do
Estado de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EDUCAÇÃO- Decreto de 14 de agosto de 1941 Aprova o Regimento do Servico de Documentação
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GUERRA
Decreto de 15 de agosto de 1941 Cria, a título provisório, um Hospital Militar cte·3.a
classe, na 7.a Região Militar e com sede em Natal.
(Pub. D.O. 18-8-41) ......... : ............... .
7 .6:J< - GUERRA - Decreto de 15 de agosto de 1941 Cria, a título provisório, um Depósito Regional- de
Material Sanitário e Medicamentos, na 7.a Região Militar, e com sede em Recife. (Pub. D.O. 18-8-41)
7.6%- JUSTIÇA- Decreto de·15 de agosto de 1941 Concede à "Companhia Nacional de óleos Minerais
'Sociedade Anônima" autorização para· funcionar.
(Pub. D. O. 2-9-41) .......................... .
7.636- GUERRA-Decreto de 15 de agosto de 1941--Dilata o prazo de funcionamento da ·Junta de Revisão
e Sorteio da 23.a Cir-cunscrição de Recrutamento.
(Pub. D.O. 18-8-41) ......................... .
7.637 - AGRICULTURA- Decreto de 15 de ag·osto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José de Medeiros
Moreira a Pesquisar grafite ·e rpanganês no município de D. Silverio do Estadó de Minas Gerais.
(Pub.· D.O. 26-8-41) ................... ; ...... .
7.638 -AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- AUtoriza o cidadão brasileiro Raymundo CampoUna Vianna a pesquisar manganês e quartzo no município de Pitanguí do Estado de Minas Gerais.
(Pub. D.O. 28~8-ld) ......................... .
7.639 -AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Helio Teles Horta
a pesquisar quartzo (criStal de rocha) nq município
de Diamantina do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D ..O. 28-8-41) ................................ .
7.640- AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- Autoriza o ·cidadão brasileiro José Fernandes
,
Vilela a pesquisar água mineral na fazenda "Capão
Bonito", município de Bctim, Estado de :Minas Gerais. (Pub. D.O. 28-8-41) .................... .
7.641 - AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto, de 1941
- Autoriza a senhora Joana Loureiro da Cunha,
brasileira, a pesquisar talco e associados no município de Ouro Preto· do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 23-8-4!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 .6'•2 - AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 19H
- Autoriza o cidadão brasileiro RiJdrigo Octavio
Filho a pesquisar ihnenita, monazita, zirconita,
magnetita e rutilo; no município de Santa Ct;>uz, do
Estado,do Espírito 'Santo. (Pub. D.O. 28-8-41)
7 .6!3 -AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
' - Autoriza o cidadão brasileiro João Cleophas -de
Oliveira a pesquisar diatomita no município de Jaboatão do Esíado de Pernambuco. '(Pub. D.O.
28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26-1

265

265

2WJ

266

267

268

269

270

271

ATOS

·no

XVII

PODER .. EXECUTIVO

Pâgs;

7:-644- AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasilleiro Francisco de Souza Netto a pesquisar talco e associados no município
de Ponta Grossa, Estado do Paraná. (Pub. D. O.
28-8-41) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.645 - AGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadãO brasileiro José Morato a pesquisar manganês e associados no município de Pitangui do Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.
28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.646 - kGRICULTURA- Decreto de 15 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Laurival Lopes a
pesquisar manganês e associados no município de
Bomfim do Estado da Baía. (Pub. D.O. 28-8-41)
7.647 - AGRICULTURA~ Decreto de 15 de agosto de 1941
-Autoriza o cidadão brasileiro José Carlos Pereira
a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.648 - Decreto de 18 de agosto de 1941 --'- Concede autorização para funcionar à "Cooperativa de Crédito
dos Bancários da Baía", com sede na cidade do
Salvador, Estado da Baia. (Não foi publicado ainda
.. no Diário Oficial por falta de pagamento) . . . . . . .
7. 649 - VIAÇÃO- Decreto de 18 de agosto de 1941 - Aprova projeto e orçamento para a construção de uma
oficina em Porto do Amazonas, .(Pub. D.O. 20-8-41)
7.650 - GUERRA - Decreto de 18 de agosto de 1941 Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário...:mensalis~a do Forte de Coimbra, do Ministério da Guerra. (Pub. D.O. 20-8-41) . . . . . .
7.651 -VIAÇÃO - Decreto de 18 de agosto de 194'1 - Aprova projeto e orçamento, para construção do
tanque GZ-9, na ilha do Barnabé, porto de Santos.
(Pub. D.O. 28-8-41) ·................. .... . . . . .
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FAZENDA - Decreto de 18 de agosto de 1941 Aprova novas tabelas nu'méricas para o pessoal extranumerário-mensalista da Diretória do Domínio
da União. (Pub. D.O. 20-8-41) .......... :. . . . .
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AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
- Autoriza a cidadã brasileira Alayde Lott Caldeira a pesquisar mica, pedras coradas, cristais de rocha e respectivos associados no município de Rio
Vermelho, Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O.
20-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro João Morgan da
Costa a pesquisar minério de ferro no município de
Nova Lima do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O.
28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.655 -

Decreto de 18 de agosto de 19/d
- Autoriza -o cidadão brasileiro Guilherme Milagre a pesquisar cristal de rocha no município de
Pará de Millas, Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.
AGRICULTURA~

28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.656 -·AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-.Autoriza o cidadão brasileiro Orivaldo Lima Cardoso a pesquisar água mineral no município de

Campos do Jordão do Estado de São Paulo. (Pub.

D.O. 28-8-41) . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . ..
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AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José cta Costa Carvalho a pesquisar minérios de ferro e manganês no
município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.
(Pub. D.O. 28-8-41) . . . . . . :.................
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AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1.941
Concede à "Mineração Juquiá Limitada" autorização
para funcionar como empresa de mineração. (Pub.
D.0.·28-8-41) . . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .
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7.659 -

AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto <!e 1941
- Autoriza o cidadão brasil8iro Agostinho José de
Castro a pesquisar mica e associ_ados no município
de Piranga, Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.
28-8-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
- Concode à "Companhia das Aguas Minerais Salutaris", Sociedade Anônima, autorização para funcionar como empresa de mineração. (Pub. D. O.

7.657 -

7.658 -

4-9-41) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.661- AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941,
-Extingue cargo excedente .. (Pub. D.O. 20-8-41,
7.S62- AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Extingue cargo excedente.. (Pub. ·n.o. 20-8-41)
7.663 -AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 20c8-41)
7.664 - AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Suprime cargo extinto. (Pub,, D.O. 20-8-41)..
7.665 -AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941-Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 20-8-41)

AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 2Q-8-41)
7.667 - AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
- Extingue cargo excedente. ( Pub. D. O. 20-8-41)
7.668- AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 20-8-41)
7.669 - AGRICULTURA- Decreto de 18 de agosto de 1941
-Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 20-8-41)
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7.670- AGRICULTURA- Decreto de 19 de agosto de 1941
-Modifica o art. 1. 0 do decreto n. 6.990, de 20 de
março de 1.941. (Pub. D.O. 5-9-41) ...· ........ .
7.671 - AGRICULTURA- Decreto de 19 de agosto de 1941
.:. . . . : Renova a autorização de pesquisa conferida pelo
decreto n. 4. 415, de 20- de julho de 1939, ao cidadão brasileiro Gentil Sisterolli. (Pub. D.O. 5~9-H).
7.672- AGRICUL'l'URA ~Decreto de 19 de agosto de 1941
-Autoriza a sociedade "Monazita e Ilmenita doBrasil Ltda." a faZer a lavra da jazida de areias monazíticas, de zircônio e de ilmenita,. no município de
Guaraparí do Estado do Espírito :santo. (Pub.
D. O. 5-9-41) . . ......... , ................. ..

AGIUCULTURA- Decreto de 19 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Priolli a
pesquisar carvão no Município de Tieté, do-Estado
de São Paulo. (Pub. D.O. 1-9-41) ............ .
7.674 -AGRICULTURA - Decreto de 19 d.e agosto .de
19/d ~ Autoriza a cidadã brasileira !rene Lüpf'.s
Sodré, a pesquisar caolim_ no Município -de Maricá,
do Estado do Rio de Janeiró. (Pub. D. O. 1-9-41)
7.675 - JCST!ÇA - Decreto de 19 de agosto de 19/d ~
Autoriza o cidadão bra~'ileiro José . Ermirio de
Moraes a pesquisar jazidas de rochas ibeLuminosas
C plro-br.luminosas (minérios fla classe IX), em
terras do domínio pdvafio, situ::-tdD..:.l nJ :.'lun-fcinio
de Tr'emernbé, no Estado de São Paulo. (Pub.
DL O. '•-9-41) .............................. .
7.676- AGRICULTURA- Decreto de-19 de ag·<Mlo de 1941
- Aprova as especificações· e tabelas para a classificação c fiscalização da cxportaêão de coco, visando a sua padronização. (Pub. D. O. 21-8-H).
i.,677 -AGRICULTURA- Decreto de 19 de agosto de 1941
- Aprova as especifi-cações e tabelas para a classifica~-ão e Jib'calização da exportação- ·do Abacaxí,
·visando a sua padronização. _(Pub. DI. O. 21-8-H) ..
7. 678 - AGRICULTURA - Decreto de 20 de agosto de 19H
- Autoriza o cidadão 1brasileiro Oswaldo Sampaio a
pesquisar minério de tungstênio e associados .no
Município de Jundiaí, do Estado .de São Paulo.
(Pub. D. O. 5-9-41) .......... , .......... , ... .
7.679 - AGRICUL'I'URA- DecreLo de 20 de agosto de 191d
- Aulor.iza o cidadão brasileiro Mario Machado
Campello a pesqui~'ar conchas calcáreas, no Município. de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
(P·ub. D. O. 5-9-ld) ....................... ..
7. 680 - AGRICULTURA ~ Decreto de 20 de agosto de 1941
- Autoriza o- cidadão brasileiro Gustavo Pereira
Valle a pesquisar mica e associados . no município
de Conselheiro Pena, do Estado ·de Minas Gerais.
(Pub. Di. O. 5-9-41) ..................... ·.·... .
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AGRICULTURA- Decreto de 20 de
-Autoriza o cidadão brasileiro Joo'é
a pesquisar m:ica e associados, no
Conselheiro Pena, do Estado de

agosto de 1941
Ventura Pinto,
município de
Minas Geraia.

(Pub. D. O. 5-9-41). . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA- Decreto de 20 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão ibrasileiro Antonio José de
Magalhães a· pes-qu_isar feld•5'pato, quartzo e associa..:.
dos no município de São Gonçalo do Estado. do Rio
de Janeiro. (Pub. D. O. 5-9-41). . . .. . . . . . . . . . . .

314

315

AGRICULTURA - Decreto de 20 de agosto de 1941
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no município de, Poços de Caldas, ·da Estado de
Minas Gerais. (Pub. D. O. 2-9-41). . .. . . . . . . .
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7.684- AGRICULTURA- Decreto de 20 de agosto de 194!
Autoriza o cidadão bra~'ileiro -Antonio Pio da Silva

.Sobrinho a pesquisar ·quartzo no município de Pitanguí, do Estado de Minas· Gerais. (Pub. D. O.
8-9-41). . . . ......... •,• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.685 -AGRICULTURA- Decreto de 20 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José de Alquimim
e Silva a pesquisar minério de chumbo e associado».
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AGRICULTURA- Decreto de 20 de ago•o'to de 1941
-Autoriza o cidadão brasileiro Paul Dardot a pesquisar cristal de rocha no município de Corinto do
Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 8-9-ld)..

322

AGRICULTURA ---,. Decreto de 20 .de agosto de 1941
- Autoriza: ·o cidadão brasileiro .Mario José Ribeiro
a pesquisar mica e associados no ·município de Ca"':
pelinha do Estado de Mina,;> Gerais. (Pub. D. o.
8-9-41) . . . . ·...................................

323

7.688 -AGRICULTURA - Decreto de 20 de agosto de 1941
- Autoriza a cidadã brasileira Maria do ~Rosario
Cordeiro de Azeredo Carneiro a pesquisar conchas
.calcãreas na Lagoa de Araru.ama·. do :ID6'tado do Rio
de Janeiro. (Pub. D. O. 2-9-41). . . . . . . . . . . . . .

324

7.686 -

7.687 -

7. 689

-

1. 690 -

AGRICULTURA - Decreto de 20 de agosto de 1941
- Anula os decretos ns. 6. 082 e 6 .086, de 14 de
ágosto de 1940 que concederam autorização para
pesquisar areia monazítica à Sociedade Irmãos Habeyche Limitada, no município de Guaraparí dv
Estado do Espírito Santo. (Pub. D. O. 28-8-41)..
AGRICUL1'URA - Decreto de 20 de agosto de 19/d
- Autorfza. o cidadão brasileiro Hel"~'io ·de Abranclies a pesqukmr conchas· calcáreas no município de
Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro. (Pub." D. O.
2-9-41) .................... :.................

325

326

A',I'OS DO PODER EXECUTfVO

XXI
Pâgs.

AGRICULTURA- D.ecreto de- 20 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro José Maria 'reixeira Botelho a Pesquisar calcáreo no município cte·
Lagoa da Prata do Estado de Minas Geras .. (Pub.
D. O. 25-8-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

7.692- Decreto ·de 20 de ago•6to de 1941 -Declara de. uti.lídade "pública u.m terreno na est.acão de Várzea.
Linha de Terezópolis, da Estrada de Ferro Central
do BrasiL (Não foi publicado ainda no Diário
Oficial, por falta de pagamento). . . . . . . . . . . . . . . .

328

7 .'&93 -

VIAÇÃO - Decreto de 20 de agosto de 1941
Aprova projeto e orcamento para construção da nova
estacão de João Pessoa, arrnazem e plataforma na
linha Norte - Ramal de Cabedelo - de The Great.
We.stern of Brasil :,Raihvay .Company, Limited.
(Pub. D. O. 19-9-41). . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

328

7 ..694 -

EXJ;.;ERIOR - Decreto de 2{) de agosto de 1941
- Suprime o Consulado honorário no Panamá,
República do Panamá. (Pub. D. O. 23-8-41). . .

329

1. 695 -

FAZENDA ...,..- Decreto de 20 de agosto de 1941 ---,
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal
extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público. (PuJJ. D. O.
22-8-41): . . . . . . . : . ..... ·......................

:J29

Decreto de 20 de agosto de 1941 - Outorga a Estanislau Novachi, concessão para o aproveitamento ·
de energia hidráulica· até düzentos e setenta e.
quatro (274) kw, correspondente à doo'carga de derivação de mil (1.{)00) litros e à altura de queda
de vinte oito (28) metros, numa queda dágua s·,tuada no rlo Preto, no Distrito de Matos Costa,
Município e Comarca de Porto União, Estado de
Santa Catarina. (Não foi publicado ainda no Diário
Oficial, por falta de pagamento). . . . . . . . . . . . . . . . .

335

7.691 -

7.696 -

7.697 -EDUCAÇÃO- Decreto de 20 de agosto de 19/d Sup\-ime cargos extintos. (Pub. D. O. 22-S-H)..

335

7.698- FAZENDA- Decreto de 21 de agosto de 1941- Autoriza ·a firma Alvim & Oliveira a comprar pedra::i
preciosas. (Pub. D. O. 8-9-41). .. . .. . . . . . . . . . . . .

335

7. 699 -,.- FAZENDA - Decreto de 21 de agosto de 1941 Autoriza b cidadão norte-americano Irving Varty a
comprar pedras preciosas. (Pub. D. O. 8-9-41) . .

336

7. 70{) -

AGJUCULTURA - Decreto de 21 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Hermelindo Lopes
Rodrigues Ferreira a comprar pedras preciosas·. (Pub.
D. O. 25-9-lli) ................... : . .......... , .

336

7. 701 -

FAZENDA - Decreto de 21 de agosto de 1941 Aut.oriza a firma Pacheco· & Cia., a comprar pedras
precwsas. (Pllb. D. O.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337

XXII

fNDICE

Pigs.

FAZENDA - Decreto de 21 de ago.-to de 1941
-- 'Autoriza o éidadão brasileiro Leví Leite de
Faria a oomprar .pedras ·preciosas-. (Pub. D. O.
11-9-41). . . . ... ... . .. . . . .... ... . ... . .. . .....

337

Decreto de 22 de agosto de ·19-i 1 - Retifica os
decretos ns. 6 .6.48 e 6 .61J9, de 30 de dezembro
-de 19.40. (Não foi publicado ainda no Diário Oficia!
. por falta de pagamento) .................... ·.

337

7. 702 -

7. 7-ü3 -

7. 704 -

AGRICULTURA -Decreto de 22 de agosto de 1941
- Autoriza. a firma irmãos Habeyche Liip_itada a
pesquisar areias monazíticas e ilmeníticas no município de Anchieta ·do Estado do E~pírito Santo_.
(Pub. D. O. 26-9-41) ............. :. .. . .. . . . .
7. 705 - AGRICULTURA- Deereto de 22 de agosto de· 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Thucydedes· Mello
Araujo, a peBquisar conchas calcáreas na ·Lagoa de
Araruama, município de Caibo Frio do Estado do
Rio de Janeir'o .. (Pub. D. O. 11-9-ld. . .. . .. . .. .

338

AGRICULTURA- Decreto de 22 de agosto de 1941
Autorizá os cidadãos brasileiros J mina Gonçalves
de Brito, Cecilia Gonçalves de Brito, JOão Gonçalvoo' de Brito e Manoel Gonçalves de Brito a pes·quisar ouro e associados no município de Vizeu
do Estado do Pará. (Pub. DI. O. 11-9-lil). .. .. ..

339

7. 707 ;_AGRICULTURA - Decreto de 22 .de agosto de 1941
-.Autoriza os cidadãos })rasileiros Joana Gqnçalves
de Brito, Cecilia Gonçalves de Brito, João Gonç.alves de Brito e Manoel Gonçalves de Brito -a pesquisar ouro e a·tsociados no município de Vizeu do
Estado do Pará. (Pub. D. O. 11-9-41). ... .. . .. .

341

AGRICULTURA - Decreto de 22 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Mario Aguiar
Abreu a pesquisar chum;bo e associadOs nos municípios de Se-rro Azul e Bocai_uva do Estado do Paraná. (Pub. D: O. 11-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . .

342

7. 709 -

AGRICULTURA- Decreto de 22 dé agosto de 19/d
- Autoriza o cidadão brasileiro Mario Aguiar a
pesqui·.:;ar chumbo e associados nos municípios de
Serro AZul e Bocá.iuva do Estado do Paraná. (Pub.
p. o. 11-9-41). . . .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .... ..

343

7. 7lD -

AGRICULTURA- Decreto de 22 de agosto de 1941
--:- Altera o art. -6.0 das especificações e tabelas
aprovadas pelo decreto· n. 7 .263, de 29 de maio
de 1941'. (Pub. D. O. 25-8-ld)., ....... .....

344

7. 711 -

VIAÇÃO - Decreto de 25 de agosto de 1941 - Aprova orçamento complementar ao aprovado
pelo decreto n. 2. 794, de 2.5 de junho de 1938, para
as obras dó canal de acess-o ao porto de- Laguna.
(Pulo. D. O. 27-8-41) . . ........ :,.............

345

7. 706 -

-

7. 708 -

338

ATOS DO PODER EXECUTIVO,

XXTII
PÁGS.

7. 712 -

EXTERIOR - Decreto de 25 de agosto <de 1941 Promulga oS atos entre o Brao:;,'il e o Paraguai, titmados no Rio de Janeiro, a 14 de junho de 1941;
(Pub. D. O. 29-8c41). . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .
7. 713 - EXTERIOR - Decreto de 25 de agosto de 19/d Cria um Consulado de carreira em Oregon, Estados
Unidos da América. (Pub. D. O. 27-8-H). .. ...
3.714- EDUCAÇÃO -FAZENDA -Decreto de 25 de
ag'OBto de 1941 - Altera tabelas numéricas do pes-soal- extranumerário-mensalista do Instituto .O..::.'valdo
Cruz, sem aumento de despesa.
(Pub. D. O.
27-8-41) . . . """. " . " . " " . " . " " " . " " "
7. 715 - JUSTIÇA- Decreto de 2·& de agosto de 19H- Autoriza o cidadão brasileiro Salvador Priolli Junior
a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais, nos
Município.;' de -Riachuelo e Laranjeiras, Estado de
Sergipe. (Pub. D. O. 4-9-41'). . . . . . . . . . . . . . . .
7. 71& - JUSTIÇA - Decreto de 26 de agosto de 19id
Autodza o cidadão brasileiro Orlando Laurito Priolli
a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais, nos
Municípios de Sobrado e Socorro, Estado de Sergipe. (Pu,b. D. O. 1!-9-41). . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
7.717- JUSTIÇA- Decreto de 26 de agosto de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro Orlando Laurito Priolli
a pesquisar jazidas_ de petróleo e gat;,<,•es naturais,
no Município de Itaporanga, Estado de Sergipe.
(Pub. D'. O. 4-9-41). . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ..
7. 718 - JUSTIÇA - Decreto de 26 de agosto de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro Salvador Priolli Junior a pesquisá-r jazidas de petróleo e gases naturaís, nos municípios de Riachuelo e Divina Pas-tora, Estado de Sergipe. (Pub. D. O. 4-9-41)..
7. 719 - VIAÇÃO - Decreto de 26 de ago;.>to de 1941 AprOva projeto· e orçamento para a construção do
terceiro trecho ·cto prolongamento ferroviário para
Itabira, da Estrada de Feno Vitória a Mina8 ·.
(Pub. D. O. 8-9-ld).. ........................
7. 720 - VIAÇÃO - Decreto de 26 ·de agosto de 1941 Aprova projeto e orcamento para a cop.struçüo de
duas casas para residência dos operadores da subestayão de Getulândia, na linha de Angra dos Reis
a Monte Carmelo, da Rede Mineira de Viação.
(Pub. D. O. 4-9-41) ......... ,................
7. 721 - VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de 1941 Aprova projeto e ·orçamento para execução do:;' ·melhoramentos no edifí.cio da estac-ão de Ponte Nova,
de The Leopoldina Railway Company, Limited.
(Pu.b. D. O. 8-9-41).. ........................
7. 722 - VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de 1941 Autoriza a aquisição, pela "The Great Western of
Brazil Railway Company, I.Jimited ", de cinco propriedades sitUadas· no município de Rio Formoso,
Esta•do de· Pernambuco. (Pub. D. O. 19-9-41)..

345
370

370

379

380

381

382

382

383

383

384

XXIV

ÍNDICE
P.Â.GS.

7. 723 -

7. 724 -

7. 725 -

7. 726 -

7. 727 -

7. 728 -

7. 729 -

7. 730 -

7. 731 -

7. 732 -

7. 733 -

7. 834 -

VIAÇÃO - Decreto de 26 ·de agosto de 1941
Aprova projeto e orçamento para a dragagem do
canal Sueste, de acesso ao porto de Paranaguá, no·
Estado do Paraná. (Pub. D. O 20-9-41). . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de 1941
Aprova projeto e orçamento para o rebaixamento do
triângulo de reveri>'ão da estação- de "Assis", na Estrada de Ferro Sorocabana. (Pub. D. O. 16-9-41)..
VIAÇÃO - Decreto de -26 de agosto de 1941
Aprova projeto e orçamento para· a construção do
tanque GZ-12, na ilha do Barnabé, no- porto de
Santos. (Pub. JJ1. O. 7-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 26 de agosto de 1941 - Modifica o artigo 1.0 do decreto n. 7. 149, de 9 de maio de 1941.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficiat, PO!' falta
de pagamento). . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Decreto de 26 de agosto de 1941 - Modifica o decreto n. 6.525, de,12 de novembro de 1940. (Não
foi publicado ainda no Diário Oficial, por falta de
pagamento). . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de !9H
Aprova projeto e orçamento para a construção de
uma .cerca de arame, na linha de ASgra dos Reis a
MontB Carmelo, da Rede Mineira de Viação. (Pub.
D. O. 4-9-41). . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .
Decreto de 26 de agosto de 1941 - Aprova projeto e orçamento para obraS no edifíci-o, da Administração do Porto de Angra dos Reis. (Não ·foi publicado ainda no Didrio Oficial, por falta de pagamento). . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. ..
VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de !941
Aprova projeto_ e orçamento para aquisição de um
terreno e cont~'trução -de casas na Rede a cargo de
The Gi'eat Western of Brazil Railway Company Limited. (Pub. lll. O. 19-9-41) . . . . ; ........ ,....
VIAÇÃO - Decreto de 26 de ag~sto de 194!
Aprova projeto e orçamento para construção de um
.pontilhão no quilômetro · 867 +798, da linha de.
Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rede Mineira
de Viação. (Pub. D. O. 4-9-4!). . . . . . . . . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de !9H
Aprova projeto e orçamento para construção tle um
posto telegráfico na linha VItória a Itabira, da Estrada de Ferro Vitória a Minas. (Pub. D. O.
!15-9-41). . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
VIAÇÃO - Decreto de 26 de agosto de I 941 ' Aprova projeto e orçamento para ampliação do armazem da estação de Resplendor, da Estrad~ de
Ferro Vitória a Minas. (Pub. D. O. 15-9-H)..
VIAÇÃO - Decreto de 26. de agosto de 194! Autoriza a Companhia Mogiana de E·~·tradas de
Ferro· a efetuar despesas por conta da taxa adicional de 10% sobre as tarifas. (Pub. D. O. 18-9-41).

385

385

386

386

386

386

387

387

388

388

389

389

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XXV
PÁGS.

7.735·- AGRICULTURA-Decreto de 27 de agosto de 1941
-Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 29-8-41}..

390

AGRICULTURA -Decreto de 27 de agosto de l~U
-.Extingue um cargo excedente. ('Pub. D. O.
29-8c41}. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..

390

JUSTIÇA - Decreto de '27 de agosto de 1941 Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 29-8-41)..

390

Decreto de 28 de agosto de 1941 - Aprova projeto
e orçamento •para a construção de um ·d-esvio nti
estação de Itaú, da Companhia Mogiana dà· E>5tr·adas
de Ferro. (Não foi publicado no Didrio- Oficial, por
falta de pagamento} ...................... , .. .. .

391

FAZENDA - Decreto de 28 de agosto de 1941 Autoriza a firma João SocOrro & Comp., a comprar
pedras preciosas. (Pub. D. O. 12-9-41}........

391

AGRICULTURA - FAZENDA - Decreto de 28 de
agosto de 1941 - Altera tabelas numéricas do pessoal' extranumerário-mensalista da Divisão dü Fomento :da Produção Vegetal, sem aumento de despesa. (Pub. D. O. 3-9-lli}. . . .. .. .. .. .. .. .. . ..

391

7. H! -

TRABALHO - Decreto de 28 de agoo"to de 1941 - ·
Aprova os novos estatutos da Companhia de Seguros
de Vida Previdência do Sul, adotados pe·Ia assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 28 de maio de 1941, e o aumento de seu capital para 2.000:Ó00$0. (Pub. D. O. 29-8"41 Ret. D. O. 30-8-41}. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

398

i. 742 -

VIAÇÃO - Decreto de 28 de agosto de 1941 -Suprime cargo extinto (Pub. D. O. 30-8-41}......

398

AGRICULTURA- Decreto de 28 de agosto de 1941
- Autoriza os· cidadãos brasileiros Antonio Barbosa
Ferraz Junior, Ambrosina Barbosa Taylor, Leovigildo Barbosa Ferraz, Anna Ercilia Barbosa Cajado,
Aristides Barbosa Ferraz, Nestor Barbosa F.erraz,
Izar ,Cajado Ferreira Netto, Ney Barbosa Cajado e
Armando Freire de Matlos -Barreto a pesquisar
águas minerais, termais e gasosas, no Estado- do Paraná. (Pub. D. O. 15-9-'d} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399

AGRICULTURA - Decreto de 28 de agosto de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Leite
Carneiro a pesquisar conchas calcáreas no Município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro.
(Pub. D. O. 15-9-41} ....................... , . . .

400

7.745 -AGRICULTURA Decreto de 28 de agosto de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Leite
Carneiro a pesquisar conc.has calcáreas no município de Cabo Frio, do Estado do Rio de Janeiro.
(Pub. ,D. O. 15"9-H} ............. , . . . . . . . . . . . . .

401

7. 736 -

7. 737 7. 738 -

7. 739 r

7. 740 -

7. 743 -

7. 7 44 -

XXVI

l.NUIGE

PÁGS.

7 .'746 -

AGRICULTURA - Decreto de 28 de agosto de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Leite·
Carneiro a pesquisar conchas -calcár.eas no município de Cabra Frio, .do Estado do Rio dé Janeiro .
. (Pub. D. O. 15-9-41) .......................... .

7. 747 -

AGRICULTURA- Decreto de 29 de agosto de 1941
-Autoriza o cidadão brasileiro Demócrito Araujo ·a
pesquisar conchas calcáreas no município de Cabo
Frio do Estado do Rio de Janeiro. (Pub. Diário
Oficial 15-9-41) ............................... .

7. 71<8 -

402

403

AGRICULTUI\A- Decreto de 29 de agosto de 194i
- Autoriza o cidadão brasileiro Demócrito Araujo,
a pesquisar conchas calcáreas no ·munjcipio de Cabo
Frio do Estado do Rio de Janairo. (Pub. Diário
Oficial 15-9-41).

. ... , ........................ .

<i04

7.749 -AGRICULTURA- Decreto de 29 de agosto de 1_j)41

- Autoriza o cidadão brasileiro Eutychio Silveira a
pesqnisar conchas calcáreas no município de Cabo
Frio do Estado do Rio de Janeiro. (Pub. Diário
Oficial 15-9-41)

7. 750 -

...... : ............ ,. ........... .

405'

AGRICULTURA- Di'creto de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o c'idadão brasileiro Eutychio Silveira a
Pesquisar conchas calcáreas no mU:.n_icípio de Cabo
Frio do Estado do Rio de Jan,eiro. (Pub. Diário
0{-icial 18-9-41) ............................... .

406

AGRICULTURA- Decreto de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Odette Manoel Ferreira a pesquisar. mica e associados no município de
Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais. (Publicado no D. O. 15-9-41) . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .

407

7. 752 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brastleiro José Pires a pesquisar água mineral no município de Serra Negra
do Estado de São Paulo. (Pub. D. O. 15-9-41) . . .

4.08

7. 753 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o eidadão brasileiro Orlando Martins
Fonseca 'a pesquisar ouro e seus associados no município de Porto do Moz, Estado dO Pará. (Publicado no D. ·o. 15-9-41). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

410

AGRICULTURA -Decreto de 29 de ago~to de 1941
- AutOriza o cidadão brasileiro Leonardo Cristina
a pesquisar mica e associados no município de Governador Valadares do Estado de Minas ·Gerais. (P,ublicado no D. O. 15-9-41) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

411

AG!liCULTURA- Decreto de 29 de agosto de 1941
- Autoriz·a o cidadão brasileiro Viriato Melgaço a
pesquisar cristal de rocha e, associados no município de Pará de Minas do Estado de Minas Gerais.
(Pub. D. O. 15-9-41) .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..

412

7. 751 -

7.754 -

7. 755 -

~TOS DO- PODÊR EXECUTIVO

XXVII
PÁGS.

7. 756 -

7. 757 -

AGRICULTURA- Dccret.o de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Lauro Faria a pesquisar manganês no município- de Santa Bárbara do
Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 15-9-41") . . . .

413

AGRICULTURA- Decreto de 29 de agosto de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Eudoro Veloso
Freire a pesquisar galena e associados no município de Bocaiuva do Estado do Paraná. (Publicado
no D. O. 15c9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414

7. 758 ~ F AZE.NDA - Decreto de 29 de agosto de 19/d Regulamenta o pagamento de vencimento dOs substitutos de ocupantes de cargos do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. (Pub. Didrio
Oficial 2-9-41) ....... , .................... ' . . . .

415

7. 759 -

VIAÇÃO - Decreto de 1. de setembro de 1941 Aprova projeto .e orçamento Para a- construção de.
unia estaoão, armazem- e desvio em Belisário, linha '
de :Santa Maria a lVIarcelino Ramos, da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. (Pub. D. O. 18-9-41) . . .

415

7. 760 -

VIAÇÃO - Decreto de 1 de. setembro de 1941 Aprova projetos e orçamentos para obras diversas.
(Pub. D. O. 13-9-ld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

7. 761 -

7. 762 -

'
Decreto
de 1 de setembro de 19/d -

VIAÇÃO Autoriza despesas à conta da taxa adicional de
10 o/o, na Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
(Pub. D. O. 18-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

Decreto de 1 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão braSileiro- Eurico Pinheiro da Mata a comprar pedras preciosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

417

---

Não foi publicado ainda no Didrio OficiaD por· falta de pagamento.

7. 763 -

7. 764 -

AGRWULTURA - Decreto de I de setembro de
1941 - Dispõe sobre o suprimento temporário de
energia elétrica pela "The São Paulo Tramway,
Light and Power Company, Limited", à E:ffipresa
Força e Luz de üarioba S. _A., e dá outras providências .. (Pub. D. O. '•-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417

VIAÇÃO - Decreto de 1 de setembro de 19/d Aprova projeto e orçamento para a construção de
uma ponte. (Pub. D. O. 19-9-41) :. . . . . . . . . . . . . .

418

EDUCAÇÃO - FAZENDA - Decreto de I de setembro de 1941 - Altera, sem aumento de d~spesa,
as tabelas· numéricas do pessoal extranumerário
mensalista da Faculdade 'de Medicina da Baía. (Publicado no D. O. 3-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 766 ~VIAÇÃO - Decreto de 2 de setembro de 1941 Aprova projetos e orçarpentos para empedramento
de linhàs. (Pub. D. O. 13-9-41) .... ; . . . . . . . . . . . .

7. 765 -

419

425

'
XXVIII

ÍNOICE;

PÁGS.

7. 767 .

VIAÇÃO - Decreto de 2 de setembro de Hi41 ~
Aprova projetos e orçaillentos para lastramento de
linhas. (Pub. D. O. 13-9-41) ................... .

7. 768 -

GUERRA - Decreto de 19 de março de 1941 Aprova o Regulamento para a Diretoria da Arma
de Artilharia. (Pub. D. O. 10-9-41) ............ .

426

7. 769 -

Decreto de 2 de setembro de 1941 - Autoriza desapropriação de terrenos e mananciais para a Viação Férrea do Rio Grande do Sul. ............. .

441

425

Não foi publiCado ainda no Didrio Ofici.al por falta de pagamento.

7. 770 -- TRABALHO - Decreto de 2 de setembro de 1941
- Concede à Associação Comerc'ial de Santos a
prerrogativa da alínea. e do art. 3.0 do decreto-lei
n. 1.402, de 5 de julho de 1939. (Pub. Diário
Oficial 3-9"41).

7. 771 -

. ................ , . . . . . . . . . . . . .

441

TRABALHO - Decreto de 22 de setembro de 1941
- Concede à Bolsa de .Mercadorias de São Paulo a
prerrogativa da alínea e do art. 3.0. do decreto-lei
n. 1.402, de 5 de julho de 1939 . . (Pub. 'Diário
Oficial 3-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

7.772 -VIAÇÃO 7. 773 7. 774 7. 775 7. 776 7. 777 7. 778 7. 779 7. 780 -

Decreto de 2 de setembro de 19H Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 4-9-41) . . ...
VIAÇÃO - Decreto de 2 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 4-9-41) ......
FAZENDA- Decreto de 2 de setembro de 1941 Extingue cargos ·excedentes. (Pub. D. O. 4-9-41) ..
FAZENDA - Decreto .de 2 de setembro de 1941 ··Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 4-9-41) . . . . .
FAZENDA - Decreto de 2 de setembro de 1941 Extingue cargo .excedente. (Pub. -D. O. 4-9-41) ..
FAZENDA- Decreto de Z de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 4-9-41) ......
FAZENDA - Decreto de 2 de setembro de 1941 Suprime cargos extintos. · (Pub. D. O. 4-9-41). . ..
FAZENDA - Decreto de 2 de setembro de 1941 Suprime càrgos extintos. (Pub. D. O. 4-9-41) ....
FAZENDA- Decreto de 2 de setembro de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 4-9-41) ....

441

7. 781 -

FAZENDA~

'7. 782 -

AGRICULTURA -' FAZENDA - Decreto de 3 de
setembro de 1941-- Altera as tabelas numéricas do
pessoal extranumerário mensalista do Serviço· Florestal do Ministério da Agricultura.~ (Publicado no

Decreto de 2 de setembro de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 11--9-41) .....

D. O. 10-9.-41) ................................ .

442

142
t443

443
444

444
444
445
445

446

446

:\'l'OS DO. PODER EXECUTIVO

XXIX
PÁGS.

7. 783 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de setembro de 1941
- Autoriza a Companhia Carbonífera Minas de
Butiá a funcionar como ~empresa de mineração,
com a faculdade de emitir ações ao portador e. de
admitir como acionistas sociedade~ nacionais, alem
dos cidadãos brasileiros. (Pub. D. O. 4-9-41) Retificado D. O. 9-9-41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

452

7. 784 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de setembro de
1941 - Aprova as especificações e -tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do "abacate", visando a sua padronização. (Publicado no
D. O. 8-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

453

AGRICULTURA - Decreto de 3 de setembro de
1941 - Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação de Farinha de Mandioca, visando a sua padronização. (Publicado no D. O. 8-9-41) ........ :. . . . . . . . . . . . . . .

455

AGRICULTURA - Decreto de 3 de setembro de
194i - Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da -exportação de "Cumarú", visando a sua padronização. (Pub. Diário Oficial 8-9-41) ...............-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457

AGRICULTURA - Decreto de 3 de setembro de
19.41 - Extjngue cargo excedente~ (Publicado no
D. O. 8-9-41) .............. : . ......... ·".......

_459

7. 785 -

7. 786 -

7. 787
·

1

-

'

VIAÇÃO ~ Decreto de 3 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 8-9-41).......

459

VIAÇÃO - Decreto de 3 de setembro de 1941 Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 8-9-ld) . . .

/160

7. 790 -

VIAÇÃO - Decreto de 4 de setembro de 191>1 Aprova projeto e orçamento, para o prflsseguimento
das obras da avenjda de Jequitaia. (Pub. Diário
Oficial 1-10-41) ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460

7. 791 -

FAZENDA- Decreto de '' de setembro de 1941 -'-Autoriza o cidadão brasileiro Adão Martiniano Saraiva a comprar l)edras preciosas. (Publicado no
D. O. 15-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

461

FAZENDA- Decreto de 4 de setembro de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro José Luiz dos Santos
·a eomprar pedras preciosas. (Pub. D. O. 22-9-41)

46(

7. 793 -

AGRICULTURA - Decreto de '' de setembrD de
1941 - Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 8-9-41)

461

7. 794 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 4
- Suprime eargos extintos.
VIAÇÃO -Decreto de 4 de
Extingue cargos excedentes.

7. 788 7. 789 -

7. 792 -

7.795 -

de setembro de 1941
(Pub. D. O. 8-9-41) •
setembro de 1941 (Pub. D. O. 8-9-/d) .

462
1~:62

.XXX

ÍNDICE

PÁGS.

7. 796. ~ AGRICULTURA -

Decreto de 4 de setembro de
1941 - Outorga concessão, a Carlos Grandi para
distribuir energia termo-elétrica no· 6.o Distrito
do Município de Nova lguassú, Estado dei Rio de.
Janeiro, e autoriza a construir uma usina termoelétrica no mesmo distrito.- (Pub. D .•O. 1!-9-41) .
7. 797 -AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
1941 -Autoriza -o cidadão brasileiro :Antonio Marques Pio a pesquisar mica e associados no município de Santa Maria do Suassuí do Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . .
7. 798 - AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Heitor Freire
de CarvalhO a pesquisar ilmenita é associados. no
município de Cola tina, do Estado do Espírito 'Santo.
(Pub. D. O. 18-9-ld) .......... ·' . . . .. . . .. . . . . . .
7. 799 - AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
1941 -.Autoriza o cidadão brasileiro Heitor Freire
de ·Carvalho a pesquisar ilmenita A associados no
município de Colatina, -do Estado do-Espírito Santo.
(Pub. D. O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800 -AGRICULTURA - Decreto de 4 dÓ setembro 'de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Tavares Romariz, a pesquisar -ouro e· associados no
município de Porto de Móz, do Estado do Pará.
(Pub. D. O. 18-9-41) . c.·.......................
7.801 - AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
19.1:"1 - Autoriza o cidadão brasileiro Dilermando
Rocha a pesquisar mica e associ;:tdos ·no Município
qe Cê:mselheir:o Pena, do Estado de Minas Gerais.
(Pub. D. O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.802 -AGRICULTURA.- Decreto de 4 de setembro de
1941 - Autoriza o cidadão ·brasileiro José de Miranda Fernandes a pesquisar carvão mineral e associados no Município de Itamarandiba, Estado de
Minas Gerais. (Pub. D. O. 18-::.9-41) . . . . . . . . . . . . .
7. 803 - AGRICULTURA Decreto de 4 de se lembro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Julio
Hegner a pesquisar pedras coradas, mica e associados no município de Governador Valadares do
Estado de Minas Gerais. (Pub. D. 0 .. 18-9-41) . . . .
7.804 - AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro. Alcindo Vieira a pesquisar magnesita e associados no município de B.rumado do Estado da Baia. (Publicado
no D. O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 805 - AGRICULTURA - Decreto de 4 de setembro de
1941 - Autoriza o -cidadão brasileiro Waldomiro
Dias Baptista a pesquisar calcáreo no município de
Sorocaba do Estado de São Pa'ulo. ·(Publicado no
D. O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41i3

464

465

466

467

468

469

470

471

472

ATOS DO POJ?ER EXECU'l'IVO

7 ..806 -

MARINHA - Decreto de 4 de setembro de 1941 ' Dá' novo regulamento à Caixa ·de ConStruções de
Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha.
(Pub. D. O. de 8-9-H) ....................... .

XXXI

PKas.

473

7 .80.7 -

EDUCAÇÃO -.Decreto de 5 de setembro de 1941
_....___ Dispõe sobre o estandarte .e o vexilo da Juventude Brasileiro. (Pub. D. 0.' de· 10-9-41 - D. O.
de 16-9-41 . . ............................... .

-185

7. 808 -

GUERRA - Decreto de 5 de setembro de 1941 Aprova modificação do artigo 33, letra b, do decreto n. 6.585, de 10 de dezembro de 1940. (Pub.
D. O. de 9-9-41) ............................. .

487

7.809- JUSTIÇA -

FAZENDA - Decréto de 5 de setembro do 1941 - Aprova novas tabelas numéricas
para o pessoal extranumerário mensa'lista da Imprei)sa Nacional. (Pub. D. O. de 10-9~41 ....... .

7 .810"- Decreto de 5 de setembro de 1941 - Aprova emanda executar o Regulamento dos Uniformes
para o pessoal da Marinha de Guerra. Ainda não
foi publicado, no Dián:o Oficial .................. .

487

492

7.811- MARINHA- Decreto de 5 de setembro de 1941-

Fixa a data para entrada em vigor do Regulamento
da Escola de Marinha Mercante do Parâ (Pub. D. O.
de 9-9-41) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492

7.812- VIAÇÃO -Decreto de 6 de setembro de 19/dAprova orçamento referente à aquisição de vagões,

7. 813 -

pela Companhia Brasileira . de Mineração e Siderurgia S. A. (Pub. D. O. de 18-9-41)..........

493

VIAÇÃO - Decreto de 6 de setembro de 19/d
AproVa projeto e orçamento, para a constrúção de
um muro de concreto ·armado na Rede Mineira de
Viação. (Pub. D. O. de 17-9-41) . .. . . . . . . . . . . . .

493

7:814 -VIAÇÃO -

Decr"eto de 6 de 'setembro de 1941
Aprova pro,ieto e orçamento para a construção de
vag-ões da Rede Mineira- de -Viação. (Pub. D. O.
de 1?-9-41) .................... -.............
7. 815 - JUSTIÇA - Decreto de 6 de setembro de 1941 Renova a autorização de pesquisa concedida pelo
decreto n. 5.816, de 15 de junho. de 1940. (Pub:
D. O. de 20-9-41).............................
7. 816 - VIAÇÃO - Decreto de 6 de setembro de 1941 Altera o decreto n. 7 .539, de 15 de julho de 1941.
(Pub. D. O. de 10-9-H) .................. : ... _..
7.817- EDUCAÇÃO- FAZENDA- Decreto de 6 de setembro de 1941 - Altera as tabelas numéricas do
pessoal extranumerário mensalista- do Muséu Nacional. (Pub. D. O. de 10-9-41)...............

494

494

495

495

. xxxrr

ÍNDICE

PÁGS.

7.818- EDUCAÇÃO -Decreto de 6 de setembro de 1941
- Altera o art. 12 dos Estatutos da Universidade
de Minas Gerais. (Pub. D. O. de 10-9-41)......

499

7.819- AGRICULTURA- Decreto de 13 de agosto de 1941

-

Aprova as especificaçõe:S e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de "Castanha
do Pará", visando a sua padronização. (Pub. D. O.
de 12-9-41) ............................. , . . . .

500

AGRICULTURA - Decreto de 10 de setembro de
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Arlcindo
Vieira a pesquisar magnesita e aSsociados no município de Brumado do Estado da Baía. (Publicado no D.O. 25-9-41)......... ... . . . . . . . . . . . . .

502

AGRICULTURA - Decreto d·e 10 de setembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Crescêncio
Antunes ·da Silveira a pesquisar mica e associados
no município de Itambé, do Estado da Baía. (Publicado no D. O. 25-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

503

7. 822 -

Decreto de 10 de setembro de 1941 - Aprova e
manda executar o Regulamento dos Uniformes para
o -pessoal da Marinha Mercante. (Ainda não foi publicado no Didrio Oficial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504

7.823 -

AGRICULTURA, - Decreto de 10 de setembro de
1941 - Autoriza a Sra. Ida .Micheli Campos, brasileira, a lavrar coalim, mica e associados na Fa~:enda Santa Rosa, município de Bicas do Estado
Minas Gerais. (Pub. D.O. 25-9-41)............

504

· 7.820 -

7. 821 -

7.824 -AGRICULTURA -

7.825 -

Decreto de 10 de setembro de
1'941 - Concede à "Aguas Minerais Dorizon Limitada" autorização para funcionar, como empresa
de mineração. (Pub. D.O. 27-9-41)..............

506

AGRICULTURA ~ Decreto de 10 de setembro de
1941 - Autoriza a firma Castro Lopes & Tebiriçá
a pesquisar manganês e associados, .no município
de Siqueira Campos do Estado do· Espírito Santo.
(Pub. D.O. 25-9-41) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

506

7.826.- AGRICULTURA- Decreto de 10 de setembro de

1941 - Autoriza a Empresa Baiana de Mineração
Limitada a pesQuisar manganês e asSociados no
município de Bonfim do Estado da Baía. (Publicado no D.O. 25-9-41).. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507

7.827- AGRICDLTUIRA- Decreto de 10 de setembro de

1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Rodrigo Octavio Filho a pesquisar ilmenita, monazita, Jiirconita e rutilo, no município de Santa Cruz, Estado
, do Espírito Santo. (Pub. D .O. 25-9-41..)......

508,

XXXIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁGS.

'7 .828 -

AGRICULTURA - Decreto de 10 de setembro de
1941 AutOI:iza o cidadão brasileiro Horacio
Belfort Sabino a pesquisar carvão no município de
Tomazina do Estado do Paraná. (Pub. D.O,
25-9-41)

. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .

AGRICULTURA - Decreto de 10 de setembro de
1941 Autoriza o cidadão brasileiro Orville
Gomes Rodr:gues a pesquisar grafita e associados
no munic'ípio de Pádua dq Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D.O. 25-9-41)........ .... .. .. .. ..
7.830- AGRICULTURA- Decreto de 10 de setembro de
i941 -Autoriza a cidadã brasileira Germana Fernandes de Rezende a pesquisar manganês e· associados no município de COnselheiro Lafa~ete do
Estado de Minas Gerais .. (Pub. D.O. 27-9-4!)..
7.831 - AGRICULTURA - Decreto de 10 de setembro de
19/.d -·Autoriza o cidadão brasile:ro Jary Sergio
de Oliveira a pesquisar talco e associados no m-q_nicípio de Brumado do Estado áa Baía; (Pub. D.O.

509

7.829 -

25-9-41)

7.832 7.833 -

.....................................
GUEHRA- Derreto de 10 àe setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 12-9-41) . . .
FAZENDA- Decreto de !! de setembro de 1941 -

510

511

512
513

Autoriza o cidadão brasileiro Washington Reis
Melo a comprar pedras preciosas. (Pub. D. O.
16-9-41)
7.834 -

7.835 -

7.836 -

7.837 -

·

7.838 -

...................................

Decreto de 11 de setembro de 1941 - Autoriza o
c:dadão brasileiro Pedro Carneiro de Mo-rais e
Silva a >Comprar pedra,s preciosas. (Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . ..
Decreto de !! de setembro de 19/d - Autoriza o
cidadão brasileiro Olímpio Domingues Pinto Jun~or
a comprar pedras pr.eciosas. (Não foi publi.cado
ainda no Diário Oficial por falta de pagar,nento)..
Decreto de 11 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jov~lino Martins a comprar
pedras preciosas. (Não foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta de pagamento).........
Decreto de 11 de setembro de 1941 - Aprova os
novos estatutos da Companhia de Seguros Argos
Fluminense, adotados pela Assembléia Geral de
ac:onistas realizada a 5 de junho de 19/d. (Não foi
publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta· de pagamento . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . . ..
VIAÇÃO - J.USTIÇA - FAZENDA - MAniNHA
e TRABA.LHO - Decreto de 11 de setembro de
19/d -Aprova .o Regulamento da Comissão ·de Marinha Mercante. (Pub. D.O. 13-9-41 - Ret.. D.O.
22-9-41)

. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . ..

Col. de Lels- V oi. VI

Foi. III

514

514

514

5'14

514

515

XXXIV

ÍNDICE
PÁGS.

7.839 -

7.840 -

7.841 -

7.842 -

7.843 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 12 de ,setembro. de 1941
- Altera, sem aumento de despesa, as tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista do
Serviço Nacional de Doenças Mentais. (Pub. D. O.
de 15-9-ld) ................. , ..... :. . . . . . . . . .

524

Decreto de 13 de setembro de 1941 - Aprova projeto e orcamento para a construção de vários melhoramentos na estação de Viçosa, de "The Geat
Western of Brasil Railway Company Lim:ted. (Não
foi- publicado ainda no Diário Oficial pOr falta de
pagamento . . ..................... : . . . . . . . . . . . .

531

VIAÇÃO - Decreto de 13 de setembro de 1941
- Aprova projetos e orçamentos· para a con"strução de casas para turmas, agentes e outros empre'gados, ao longo da linh:i de Baía-Alagoinhas, da
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. (Publicado l).Q. 24-9-4!) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

531

Decreto de 13 de setembro de 1941 - Concede à
Companhia Docas de- Imbituba autorização para
reaL~·ar as obras e o aparelhamento do porto de
Imbituba, bem como a exploração do- tráfego desse
porto. (Não foi publicado ainda no Diário Oficial"
por falta de pagamento .............. ,..........

532

GUERRA - Decreto de 15 de setembro de 1941 Aprova o Titulo VI - I Parte ("Manual de Topo-grafia do Artilheiro7) do Regulamento para o Emprego de Artilhária. (Pub. D.O. 29-9-41)......

532

EDUCAÇÃO - Decreto de 16 de setembro de 19.41
- Aproya tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista do Conselho Naéional de
Desportos do Ministér'o da Educação e Saude. (Publicado no v.o. 18-9-41), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.845- MARINHA.- Decreto de 16 de setembro de 1941Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista do Laboratório de Provàs
de Material do Ministério. da .Mar'nha. (Pub. D. O.
18-9-ld) ·' ............•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.846 - GUERRA - Decreto de 16 de setembro de 1941 Aprova tabela numér;ca para o pessoal extranume:...
rário-mensalista d~ EEcola Preparatória de Cadetes de São Paulo. (Pub. D.O. 18-9c4f).........
7.847 - VfA,ÇÃO - Decreto de 16 de setembro de 1941 Aprova o Regulamento .cto Pessoal da Adminish·ação do Porto do Rio de Jane:ro. (Pub. D.O.
18-9-41)
.. .... .. .... ... . ...... ... ...... ....
7. 848 - VIAÇÃO - Decreto de 16 de setembro de 1941 Aprova tabelas numéricas dos mensalistas e diarifias da Admin:stracão do Porto do· Rio de Janeiro.
(Pub. D, O. 18-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.844 -

532

533

535

53(

55)

XXXV

ATOS DO PODER EXECVTIVO

PÁGS.

7.849 -AGRICULTURA - Decreto. de 17 de setembro de
1941 - Desapropria terreno necessário à construção do Entreposto Central de Leite, no Distrito Federal. (Púb. D.O. 19-9-41) ........... :.. .. .. ..
7.850 -

556

AGRICULTURA - Decreto de 18 de setembro de
1941 - Autoriza a Companhia: de Carris, Luz e
Força do Rio cte Janeiro, Limitada, a suprir temporariarriente d·e energia elétrica a S. A. Força e
Luz Vera Cruz. (Pub. D. O. 26-9-41) . . . . . . . . . . .

556

7.851 ~ Decreto de 18 de setembro de 1941 - Prorroga
por dezoito (18) meses o prazo constante do n. I
do art. 2.0 do decreto n. 6.025, de 24 de julho de
191!0. (Não foi pnblicadó ainda no Diário Oficial
por falta de pagamento) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

557

7.852 -

7.853 -

7.854 -

7.855 -

7.856 -

7.857 -

Decreto de 18 de setembro de 1941 - Autori"a o
cidadão brasileiro Orlando Martins Fons·eca a pesquisar ouro e associados no município' de Porto
de Móz do Jéstado do Pará. (Não foi publicado
ainda no· Di~rio Oficial por falta de pagamentó)..

557

Decreto de 18 de setembro de 1941 - Autoriza a
cidadã bras:Ieira Ondina Freccia Caruso Macdonald
a pesquisar carvão de pedi' a no ffil,Uiicípici de Urussanga_ -do Estado de Santa Catarina .. (Não foi pUblicado ainda no Diário Oficial por fal.t:a de pagamento)
. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. ..

557

Decreto de 18 de setembro de 1941 -Autoriza Monazita e Ilmenita do Brasil Ltda, a lavrar areias
monazíticas, zircônio e ·ilmenita- no município de
Benevente do Estado do Espírito Santo. (Não foi
publicado ainda no Diádo Oficial por falta de pagamento . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558

Decreto de 18 de setembro 'de 19H- Autoriza o cidadão brasileiro SilviO Zebral a pesquisar minério de
mang-anês no mun.cipio de Conselheiro Lhfaiete, Estado de Minas Gerais . (Não·· foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta de pagamento)............

558

AGRICULTURA - Decreto de 18 de setembro .de
19/d - Autorií~a o cidadão brasileiro José de Medeiros Mdreira a pesquisar mangariês nos municípios
de Alv~nópolis· e Dom Silvério, Estadá de Minas
Gerais. (Pub. D. O. 29-9-41) ............. : . . . . . .

558

Deéreto de 18 de setembro de 1941 -Autoriza o cidadão bras; leiro Antônio Francisco da Silva a pesquisar mica e aswciados rio município de Santa
Mafia do Suassuí, _Estado de_ Minas Gerais. (Não foi
publicado ainda no Diár.io Oficial por falta de pagamento)
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'7.858- Deareto de 18 de setembro de 1941- Autoriza· a
cidadã brasil.eíra Maria Pontes Tavares Albuquerque a pesquiSar mica e ·associados nn· município de
Santa Maria do Suassuí do Estado de Minas Gerais.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.859 - Decreto de 18 de s·etembro de 1941' - Autoriza o
cidadão brasileiro Vitor Remer a pesquisar mica,
quartzo e águas_ marinhas no município de Teófilo
Otoni do Estado d€. Minas Gerais. (Não foi publicadó ainda no Diário Oficial por falta de pagamento)
.7.86G ~ Decreto de 18 de_ setembro de 19/d- Autoriza o cidadão brasileiro Kam.ol Demétrio a pesquisar calcáreo e quartzo no município de ltapeva do Estado
de S. Paulo. (Não foi public.ado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento) ................ .
7.861 - Decreto de 18 de setembro de 1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Orville Gomes Rodrigues a pesquisar grafita e associados no município de Santo Antônio de Pádua do Estado do Rio de Janeiro. (Não foi
pubLcado ainda no Diário Oficial por falta de pagámen~) ...................................•...
7.862 - Decreto de 18 de setembro de 1941 - AutoriL·a o
cict.idão brasileiro Carlos René Conteville a pesquisar
calcáreo .e a.sso.oiados no município de Cantagalo,
Estado do Rio de Janeiro. (Não foi publicado ainda
no Did'f'io Oficial r,or falta de pagamento) . . . . . . .
7.863 - Decreto de 18 de setembro de 1941 - Concede a
"Dias de Gouvêa & Machado", autor.ização para funcionar como empresa de mineração. (Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento) .................................... ·...
7.864 - D·ecreto de 18 de setembro de 1941 - Concede a
"Horácio Rodrigues & Cia.", auLorizacão para funcionar como emp'resa dP- mineração. (Não f (li publicado. ainda no Diário Oficial por falta de pagamentq)
7.865 - Decreto de 18 de setembro de 1941 - Modifica o
art. 1. 0 do decreto n. 7 .239, de 28 de maio de 1941.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .......... , ....... ; .. .. . .. .. .. . . .
7.866 - Decreto de 18 de setembro de 1941 -Retifica o artigo 1. 0 do decreto n. 7. 237, de 5 de junho de 1941.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.867 - Decreto de 18 de setembro de 1941- Outorga ooncessão a Josaphat Macedo para legalizar o aproveitamento da energia hidráulica de uma queda dágua
no rio Jorge Pequeno. Município de Luz, no Estado
de Mina3 Gerais. (Não foi publicado ainda no· Diário
Oficial por falta de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FAZENDA- Decreto de 18 de setembro de 1941 Suprime cargos oextintos. (Pub. D. O. 20-9-41)...

M1

FP.ZENDA- Decreto de 18 de setembro de 19H Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 20-9-41. . . .

562

7.870- FAZENDA- Decreto de 18 de setembro de 1941Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 20-9-41).....

562

EDUCAÇÃO - Decreto de 18 de setembro de 1941
Suprime carg·os extintos. (Pub. D. O. 20-9-41) . .

562

EDUCAÇÃO - Decreto de 18 de setembro de 1941
-Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 20-9-ld)

563

VIAÇÃO - Decreto de 18 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 20-9-ld)....

563

VIAÇÃO - Decreto de 18 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 20-9-41).....

564

VIAÇÃO - Decreto de 18 de setembro de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. 25-9-41)

564

JUSTIÇA - Decreto de 18 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 20-9-41) . . . . .

565

Decreto de 18 de setembro de 1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Macedo a comprar pedras
preciosas. (Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

565

7.868 7.869 -

7.871 7.872 7.873 7.874 7.875 7.876 7.877 -

7.878- FAZENDA- Decreto de 18 de setembro de 1941-

Autoriza o cidadão brasileiro l\{anoel Ferreira Ribeiro a comprar pedras -preciosas. (Pub. D. O. de
7.879 -

7.880 -

30-9-41) . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . .

565

Decreto de 18 de setembro de 1941 - Aprova os
novos estatutos da Companhia de Seguros Marítimos
e Terrestres "Phenix de Porto Alegre" adotados pela
assembléia geral de acionistas realizada a 17 de setembro de 1940, com as modificações introduzidas
pela assembléia realü.ada a 30 de junho de 1941 .
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . . .. .. . . . . . . . ... .. . . . .. . . .. . . . . . .

566

TRABALHO - Decreto de 18 de setembro de 1941 '
- Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. de
20-9-'41) . . .................. ' . .. .. . .. . . .. .. ..

7.881 -

VIAÇAO - Decreto de 18 de setembro de 1941 Aprova orçamento complementar para prosseguimento das obras de melhoramento do acesso ao Porto
de Itajaí, no Estado de Santa Catarina. (Pub. D.O.
22-9-41)

7.882 -

566

.. ... ... .... ... ... .. .... .... ..... .....

566

GUERRA - Altera um dispositivo do Regulamento
para a Escola das Armas. (Pub. D.O. 22-9-41)..
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7.883- Decreto de 22 de setembro 'de 1941- Aprova pro-

jeto e

orç~mento

para a reconstrução da ponte so-

bre o· rio Cuité, na "The -Great \Vestern of Brasil
1\ailway Company, Limiteil". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publ'·cado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento).
7.884 -

7.885 .

7.886 -

VIAÇÃO - Decreto de 22 de setembro de 1941 Aprova projeto e orçamento para construç.ão de um
flutuante em Porto Velho, no Estado do Amazonas.
(Pub. D. O. 21•-9-H) ........................ .'..
Decreto de '22 de setembro de 1941 -Aprova projeto e orçamento para aquisição de um torno mecàmco para as ofi.c~nas de The Leopoldina Railway
Company, Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi puhl;cado ainda no Diário. Oficial por_ falta
de Pag·amento} .
VIAGÃO- Decreto do. 22 de setembro de 1941 AprOva projeto e orçamento para a construção do

567

568

568

trecho ~aguna a Jaguaruna rlo canal Laguna-Araranguá, no Estado de Santa Catarina. (Publicado no
D. O. 24-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.887 -

Decreto de 22 rle setembro de J 9-H -Aprova. projeto e uroamcnto de· instalaç.ões sanitárias :Q.a estacão ·Barão de Mauá, de "The Leopoldina Raihvay
Çompany, Limiled". . ............. -. . . . . . . . . . . . .
(Não foi publ;cado ainda no Diá1·io Ofidal por falta
de pagamento) .

VIAÇKO - Decreto de 22 de setembro de 1941 Aprova projetos ~ orçamentos para cercamento de
linhas. (Pub. D. O. 27-9-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.889 - VIAÇÃO·- Decreto de 22 de setembro de 1941 -Altera, sem aumento de dr-spesa, as tabelas numéricas dp pessoal extranumerário mensalista da Rede
de Viaçã-o ·Cearense,. (Pub. D. O. 24-9-41). . . . . . .
7.890 - Decreto de 23 de sctBmbro de 1941 - Autoriza a
COmpanhia Itlltig a completar pesquisa de jazidas de
petróleo e gases naturais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publ;cado ainda no Diário Oficial por falta
de .pagamento) .
7.891 - Decreto de 23 -de. setembro· àe 1941 - Autoriza
a Compahhia ItaLig a completar pesquisa de jazidas
de petróleo e gaseb naturaüi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não fói publicado ainda no D-iá1'iO Oficial por falta
de pagamento) .
·
7.892- Decreto de 23 de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasileiro Olímpio Galdino de Souza a Pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais, no -Município de Cascavel, Estado do Ceará . . . . :. . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta
de pagamento) ,
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7.893 7.894

VIAÇÃO - Decreto de 23 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto." (Pub. D. O. 25-9-41). . . . .

584.

~ MARINHA~

7. 895 7.896 7. 897 -

7.898 -

7. 899 -

·

Decreto de 23 de setembro de 1941 Extingue cargo excedente. (Pub. D. O. 25-9-41)..

585

MARINHA - Decreto de 23 de setembro de 1941
-Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. 25-9-ld)

585

VIAÇÃO - Decreto de 23 de setembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 25-9-41) . . . . .

585

EXTEniOR - Decreto de 24 de setembro de 1941
- Faz público o depósito do instrumento de ratifi-cação, por parte do Goverrto do Haití, da Convenção sobre Administração Provisória das Colônias e
Possessões Européias na América, fir!l1ada em Havana, a 30 de julho de 1940. (Pub. D. O. 26-9-41)..

586

EXTERIOR.- Decreto de 24 de setembro de 1941
- Faz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do Governo da Guatemala, da
·Convenção sobre Administração Provisória das Colônias e Possessões Européias ·na América, firmada
em Havana, a 30 de julho de 1940. (Publicado no
D. O. 26-9-id) . . .... ·.....-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

587

EXTERIOR - Decreto de 24 de setembro de 1941
- Faz pública a adesão, .por parte do Governo do
Paraguai, à Convenção Internacional do ópio, firmada em Genebra a 19 de fevereiro de 1925. (Publicado no D. O. 26-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588

7.900 -EXTERIOR -Decreto de 2-1 de setembro de 19/d

- Faz público o depósito do instrumento de rati. ficação, por parte do Governo do Haití, da Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados,
firmado em Montevidéo, a 26 de dezembro de 1.933.
(Pub. D. O. 26-9-41) . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .
EXTERIOR - ' Decreto de 21, de setembro de i9"1
- Faz púb!ko o depósito do instrumento de ralificação, por parte do Parag·uai,. da Convenção para
limitar a fabricação e regular a distribuição ct.os.
estupefacientes) firmada em ·Genebra a 13 de julho
de 1931. (Pub. D. O. 26-9-41)..................
7. 902 - Decreto de 24 de setembro de 1941 - Aprova. as
especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação da -herva-maLe, Visando a
sua patronização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no D·iário O{icial por falta
de pagamento) .
7 .903~:- Decreto de 211 de setembro ·de 1941 - Aprova as
especificações e tabelas para a Classificação e fis-·
calização da exporta cão da J arina ou Marfim vegetal, visando a sua padronização. . . . . . . . . . . . . . .

589

7. 901 -

590

590

591
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7.904 -Decreto de .24 de setembro de 1941 -Autoriza a
SoCiedade .Anônima "Boyes" a substituir o alternador na usina hidroelétrica de sua propriedade, no
rio Piracicaba. . .......... ·................... ~ .

591

(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta

de pagamento).
7.905- AGRICULTURA- Decreto de 24 de setembro de
1941 - Coricede autorização para funcionar à Sociedaàe Cooperativa de Responsabilidade Limitada
"Banco Comercial do Brasil", ·Com sede nO Distrito
Federal. (Pub. D. O. 29-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 24 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão Jlrasileiro George Artur Baiiey a pesquisar
ilmenita e associados no município de Colatina do
Estado do Espírito Santo. . ................ :. . . .
CNão foi publicado ainda no Didr·io Oficial por falta
de pagamento) .
7.907 -Decreto de 24 de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasileiro José Mateus da Cruz a pesquisar
cristaf de rócha no município de Bocaiuva do Es-:,
tado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda nv Did'h·o Oficial por falta
de paga(llento) .

591

7. 906 -

7.908- Decreto de 24 de setembro de 1941 ·-Autoriza o
cidadão brasileiro José Teobaldo de Souza Nunes a
pesquisar conchas calcáreas nO município de Cabo
Frio do Estado do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publir~odü aiuda no Didrio Oficial por falta
de pagamento).
7,909 - Decreto de 24 de setembro de 1941 - Concede à
"Mansur & Messias" autorização ·para funcionar
como empresa de mineração ...... ·..............
(Não fui pnhlicadu ainda no Didrio Oficial por falta
de pagamento) .
7.910- Decreto de 24 de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão bras)leiro George Artur Bailey a pesquisar
ilmenita e aSsociados. no município de Colatina do
Estado do Espirfto Santo. . ..... :. . . . . . . . . . . . . . .
{Nf,o foi puhlicaJo ainda no Didrio Oficial por falta
de pagamento) .
7.911 -Decreto de 2'! de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasileiro George Artur Bai!ey a pesquisar
ilmenita e associados no-· muniêípio de Co latina do
Estado do Espiríto Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi·_pn!Jlicado ainda no Diá1·io OfiC'ial po.c falta
de pagamento) .
7.912- Decreto de 24 de setembro. de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro João,Bn.Lista Sampaio a pesquisar
minérios àe manganês e associados no município de
Caeté do Estado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . .

591

592

592

592

592

592

59~

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XLI
Págs.

7. 913 -

7. 914 -

.

AGRICULTURA 1941 - Autoriza
. deii'ós -Moreira a
no município de
Gerais. (Pub. D.

Decreto de 2! de setembro de
o cidadão brasileiro José de Mepesquisar manganês e assoc'ia'dos
Ouro Preto do Estado de Minas
O. 30-9-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 24 de setembro de 19.\1 - Autoriza o
cidadão brasileiro Augusto Santos a comprar pedras
preciosas. . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi pl.Jbiicnrl.ü uinda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .

7.915 -Decreto de 25 de setembro de 1941- Revoga o deereto n. i .347, de 6 de janeiro de 1937. ... . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .
7. 916 -

593

594

5g4

Decreto de 25 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Lima FilhO a comprar pedras preciosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não f o! pubiic.ado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .

594

7.917- Decreto de 25 de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão japonês MasUo Imaki a comprar pedras preciosas. . ... ,_ .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não fol publicado ainda no Did1·io Oficial por falta
de Dagamento).

594

7 .'318- Decr·eto de 25 de setembro de 1941 -Autoriza o
Cidadão brasileiro Norberto Alves Ferreira a comprar pedras preciosas .............. ~ . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .

595

7.919 -

7. 920 -

7. 921 -

Decreto de .25 de. setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio Paranbos da Silva Gonçalves a pr'squi~ar mic-.a ~ assor.iados no município ,
Bicas do Estado de Minas Gerais................
(Não foi ·publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .

594

Decreto de 25 de setembro de 1941 -· Autoriza o
cidadão brasileiro Claudino Alves da Nóbrega a
pesquisar minério de estanho no município de Joazeiro, Estado da Paraiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Did?•ib Oficial por falta·
de pagamento) .

595

Decreto de 25 de setembro de 1941 - Retifica o
art. 1.0 do decreto n. 7.41~,.de 18 de junho de,
1941 ..................................... ,.....
(Não foi publicado ainda no DidJ>io O{"icial por falta
de pagamento) .
·

595
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7. 922 -

7.923 ·

Decreto de 25 de setembro de· 1941 ~ Autoriza o
cidadão brasileiro Silvino · Aleixo Tavares a .pesquisar minério de manganês e associados no município (;{e Conselheiro Lafaiete; Estado de Minas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta
de pagamento) .

595

D.ecreto de 25 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jo&é Maria Pinheiro Lima a
lavrar jazida de fet·ro no município de Antomria do
Estado do Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento).

596

7.924- Decreio de 25 de setembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasileiro Heitor Fajardo a pesquisar carvão de pedra no município de São Jerônimo Ju Estado do Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . ·

596

7. 925 -'Decreto de 25 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Cn.Ínilo Afra Valente a ·pesquisar
água mineral no ffiunicípio de 'rubarão, do Estado
de anta Catarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publ'cado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) .

595

7.926 -

7.927 -

7. 928 -

Decreto de 25 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Xavier· Barbosa a pesquisar
quartzo e associados no munisípio de Pequí, do Estado de Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publicado ainda no Dlário Oficial por falta
de pagamento).
Decreto de 25 de setembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro \Vashington de Araujo Dias a pesquisar topázios e associados no município de Ouro
Preto, do Estado de Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . .
(Não foi publlcado ainda no Diá1·io Oficial por falta
de pagamento) .
Decreto de 25 de setembro de 19111 - Autoriza o
. cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalh.o a pesqujsar ilmenita e associados no município de Colatina, Estado do Espírito Santo. . . . . . . . . . . . . . . .
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DECRETO N. 7.471-

DE

1

DE JULHO DE

1941

Suprime cm·gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih"e confere o art. 711, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1°, alínea n, do decreto-lei n. 3.195. de 14 de abril de 19/d, deDreta:
Ai-t._ 1.° Ficam- suprimid'Os oito (8) cargos da classe F da carreira ,de Polícia Especial, do Quadro II do Mini-stério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude das exoneracões de Olinto Vieira
Scaramuzzi, Osorio Pereira Vargas, Milton Schleder, )Rui de Azuraro
Portela, Eduardo de Araujo Ruch Netó, Francisco de Almeida Ramos, da demissã'O de Raul Serôa e da aposentadoria de Carlos Almeida, devendo a dotação correspondente s·e.r levada a crédito da
Conta Corrente do- Quadro II do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio do Janeiro, 1 de julho de 1941, 120° da Ind·ependência e
530 da República.
GETULIO

VARGAS.

Prancisco Campos.

DECRETO N. 7.472-

DE

2

DE JULHO DE

1941

Aprova projeto e orçamento, para a construção da Estrada de Ferro
São Luiz-Serro Azul, no Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribui·ção que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da ·Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam -aprov·ados o projeto e orçamento, na importância total de 16.961 :077$1 (d-ezesseis mil novecentos e sessenta e

•
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um contos setenta e sete mil e cem réis), que com este baixam, rubricados pe_lo Diretor d.a Divisão de Orç-amento do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e ObfaS Públicas, para a ·CÜI!Strucão da Estrada de Ferro São Luiz-Serro Azul, com a extensão total
de 46,040 metros, no Hio Grande do Sul, c_ujas obras voeril sendo executadas ·pelo 1.0 Batalhão Ferrov1ári'O.
. Parágrafo único. As despesas com as obra.s d·e quo trata o pres·ente decreto serão levadas, no corrente exer.cfcio, à conta da verba 5.a,
Consignação I - .Sub.consignação ü2, n. 3·2-01, item a), do vigerite
orr;,amen-to do referido Ministério, e, nos exercí-cios vindouros, à corita
dos recui·sos orcamentários que forem .para ·tal fim consignados.
Rio de Janeiro, 2 de julho de
53. 0 da -República.

1941~

120.0 da _Inde•pendência e

G E'l'ULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.473-

DE·2 DE JULHO DE

191<1

Aprova p:roieto e orçamento para a execução das obras de melhoramentos do porto de Conmibá
O Presidente da RepúbliCa, usando -da atribuiç.iio que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o · projeto e orçamento de réis
6.000:000$0 (seis mil contos de réis) que com este baixam, rubricados pelo Diretor• de Divisão do Orçamento do Ministério da Viação
e Obras Públicas, para a éxecuç.ão das obras de melhoramentos do
porto de COrumbá, no Estado dé Mato Grosso, a que se refere o decreto-lei n. 3.115, d~ t3 de março do ~orrente ano.
Rio de Janeiro, ;; àe julho de 1941, 1200 da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO

~.

7. 474 -

EXt~ng7.le

DE

2

DE JULHO DE

1941

cargo. excedente

O Presidente da Hf.pública, usaitdp da atribuição que lhe confere
o art-. 111, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,.

do dec.reto.-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da· classe C, da carreira de
Servente do Quadro úmco do, Ministério da Agricultura; vago em
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virtude da demissão de Galena Xavier Nunes, devendo a dotação cor!'espondente -ser· levad;:t a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogarú-s:~ as disposições em contrário;'
Rio de Janeiro, 2 de julho de 19lr.1, 120.o da Independência e
53. 0 da Hepública.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.475-

DE

2

DE sur~no DE

194.1

Autoriza."a Socicclaâe Uine1·ação e Metalúrgica Ltda. a fazer a lav1•a
ela jazida de ~vol{ramita existente no lugar "Serro r.l'An>Dre",
mun-icíp-io de Encr-uZ-ilhada do Estado do Rio -Grande do Sul

O Presidente da República, usando <la atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decret'J-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ái-t. 1.0 Fira autorizada a Epciedade de Mineração e Metalúr ..._
gica Ltda. a fazer a lavra· da jazida de wolframita existente em terrenos ·pertencenles aos suCessores ,do coronel Firmino Rodrigues de
Freitas, no lugar denominado ·'Serro d'Arvore". situados na 3.a zona
do distrito do município de Encruzilhada do Estado do R'io Grande"
do Sul, numa área de trezentos e se-ssenta e nove vírgula doze hectares (369,12 Ha) delimitada por uma linha poligonal fechada, mistilfnea, constituida ppta margem esquerda dq Arroio das Pedras e por
uma linha imaginâria formada por oito lados retilíneos, tendo início
no Passo do J ulião,. do mesmo arrmo, e assim dE!finidos pelos seus
compr.imentos e rumns nà"' ordem em que se sucede : mil duzentos
e cinquenta metros 1250 m), oitenta -e oito graus trinta minutos
nordeote (88°30' NE); mil cento e sessenta metros 1160 m), vinte
e sete grau~ sudeste (27° SE); quatrocentos e cinco metros (405 mL
oitenta e três graus cinquenta minutos nordeste (83°5'0' NE) : mil quatrocentos e oitenta e sete metros e meio (1487,5 m) cinquenta graus
quinze minuto-s ri.ordeste (50015' NE) ;,seiscentos e vinte e cinco metros (625 m), setenta grans noroeste (70° N\V); .quatrocentos e cinqüenta e cinco metros {455 m), nove graus quinze minutos noroesle (9°15' NW); oitocentos e oitenta metros (880 m), trinta e quatro graus noroeste (34° NW); cento e noventÇt metros (190 mL oitenta e seis grp,us trin.t.['. minutos noroeste (86°30' NW); fechando-se
o perímetro pela margem esquerda do arroio das Pedras para jusante no ponto de partida; .i~to é, no Passo do Julião. Esta autorização é outorgada mediante as condições c-onstanteS do parágrafo
único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33 e 34 e
suas alíneas, alem das Seguintes e de outras constantes dó mesmo
Código não expréssamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorizaçãÓ fica obrigada a recrlher aos cofres federais, na fofma · da lei e em duas prestações se--

·A'.rOS DO PODER EXECUTIVO

meStrais, venci"veis em 3ú · :d~ Junho e 31 de dezembro de cada ano,
um e meio por cento (1,5o/o) do .valor da produção· efetiva da mina,
em cumprimento do disp,osto no § 3.0 do. art. 31 do Código de .Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não eumprir qualqUer das obrigações que lhe Lr1cumbe, a autorização de .lavra será
declarada caduca ou nula, na forma dos artigos· 37 e 38 do Código de
Minas.
·
·
0
Art. 4. As propriedades vizinha-s estão sujeitas às servidões de
solp e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.ó A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos .favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por titulo este decreto, .que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento da· taxa de sete contos e quatrocentos mil
réis (7 :400$000).
Art. 7.0 Revogam-se aS disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941. 120. 0 da Independência e
53.o da Repíblica.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRET_'O 'N. 7.476 -

DE

2

DE JULHO DE

19/J:f

Aui'o1·iza o cid.adão brasileiro IEUrypedes Chaves de Mello a pesquisar
magnesita .e associados no município de. Ic6,, Estado do Ceará
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos te.rmos do decreto-lei número
1.985, de'29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro· Eurypedes Chaves
de Mello a pesquisai' magnesita e associados numa área de quinhentos
hectares (500 Ha) localizada no município de lcó, EStado do Ceará,
área essa delimitada por um polígono cujo vértice está situado a três
ri1il quinhentos e oitenta metros (3580 m), rumo sete grau.s. trinta
minutos nordeste (7°30'NE) do quilômetro quatrocentos e quarenta e
seis (Km 446) do ramal de Orós da Rede de Viação Cearense e cujos

lados teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil
metros (1. 000 m), oeste (W); ·mil quatrocentos e dez metrOs (1410m),
norte (N); quatro :Qlil metros (4000m), quarenta e seis grãus
nordeste (460NE); mil metros (1000m), quarenta e quatro graus
noroeste ( 44°N\V); três mil quinhentos e no\renta metros (3590m),
quarenta e seis graus sudoeste (46°SW); novecentos e oitenta rrietros
·(980m), norte (N) . Esta autorização é outorgada mediante as condicões ·do art. 16 do Código d·e Minas e seus numeras I, II, III, IV,
VII, IX e Outras do citado Código não expressamente mencioQ.adas neste
decreto.
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Art. 2.0 O ·concessionário da autoriZação podará utilizar-se· do
produto da pesquisa para fins de -estudo sobre o' minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esla autorização s1e.rá declarada caduca ou nula, na forma
do § 1°, do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
06 emotivos previstos nos números I e li do citado art. 24 B no art. 25
do mesmo Código.
· ·
Art. 4. 0 As propriedades visinllas estão sujeita.s· às se·rvidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dog arts. 39 e 110
do citado Códi.g:_o.
Art. 5.0 O. conoessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos favo1'CS discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto,. pagará a taxa de cinco con,tos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da. Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
.
\
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de"'191.<1; 120.0 da independência e
r:.s.r• da República.
GETULIO VARGAS.

Ca'rlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. !177

-DE

2

DE

Jul. HO

DE,

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Velloso Gm~dilho a pesquisàr areia
monazitica no municipio de Porto Segtt1'0 do Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos· do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Velloso Gordilho a pesquisar areia monazítica numa área de dez hectares e cinquenta e seis áres (10,56 I:Ia) situada em terras de marinha no municipio de Porto Seguro do Estado da Baía c constituida por uma
faixa de três mil e duzentos metros (.'3200 m) de comprimento,
compr_eendidos entre os rios Taipe e· Barra, por trinta e três metros
.(33 m) de largura·. Esta autorização é outo1·gada mediante as con-:
dições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, U, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. _'4. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-Se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 ·Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números ! e !I do citado art. 24 e no· art. 25
do mesmo Código.
·

ATOS DO, PODER EXEOU'l'IVO

Art. ·4. 0 As propriedacte·s visinhas estão sujeitas às servidões ·de
solo e subsolo .para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do ~itado Código.
Art. 5· 0 O conces-sionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo:
Art. 6.0 a título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica· deste decreto, pagará a taxa de_ cento e dez mil réis (110$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão
Mineral do Ministério da Agricultura.
·
Ar L. 7.0 Revogam-se aS disposições_ em contrário.
Rio ·de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 -da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.478-

DE

2

DE

JULW' OE 1941

Autm~iza

a empresa de mineração "Sociedade Importadora Exportadora Limitada" a pesquisar miné1'iO de. cromo, no munic·ípio de

Saude do Estado da Baía

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos. do decr-eto-lei número L985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empTesa de mineração "Sociedade IrnExportadora Limitada" a pesquisar minério de cromo numa
'área de cinquenta e cinco hectares (55 Ha.), situada nci lugar denominado "Fazenda Passagem", município de Saude do Estado da Baía,
área essa delimibtda por um trapézio, cujas extremidades da base
menor distam mil e trezentos metroS (1300 m), sessenta graus sudeste (6008E) e mil quinhentos e noventa metros. (1590 m), vinte
graus trinta minutos sudeste (20°30'SE) da intersecção da Estrada de
Ferro Leste-Brasileiro com a Estrada do Caldeirão. Os lados ·não
paralelos ri1edem quinhentos e quarenta metros (540m), set_enta e
três graus sudeste (730SE} e quinnentos metros (5ú0m}, cinqu-enta e
cinco graus sudeste (55°SE), respectivamente. Esta autorização é ou,
torgada mediante· as condições ·do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, IH, IV, VII e IX e outras do citado Código não expresISamente mencionadas neste decreto.
Art. 2~ 0 A concessionár-ia da autorização poderá utilizar-se do
pTodut.o da pesquisa para fins dé estudo sobre o minério e -custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0- ·Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do §._ 1° do art. 24 e do art. 26 do. Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e IL do citado aTt. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
·
portadol~a
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeita·s às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
·
Art.. 5.0 A concessionária da autorização será fiscali,zada. .pelo
Departamento Nacional- da Produção Mineral e g·ozará dos favores
discr)minados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da ·autorizaÇão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos ~ cinquenta mil
réis {550$0) e ·será transcrito ·no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 2 de julho de 19H,
53° da República.

120.0 da

Independência

e

GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO

N. 7.479- DE 2 DE JULHO DE

19Á1

A u.to1·iza a cidadã brasileira . Zulmira Tavares Gama a pequisar
qum·tzo no Municipio de Maaé do Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Zulmira 'ravarE's
Gama a pesquisar quartzo numa. área de quatrocentos hectares
(400 Ha) situada no lugar denominado "Guapf-Mirim", em terras da
Fazenda Cordovil, município de l\!Iagé do Estado do Rio de Janeiro,
área- essa delimitada por um trapézio cujas extremidades da base
maior distam dois mil cento e cinquenta metroS (2150m), quatro
graus trinta minutos nordeste {4°30'NE) e quatro mil e quatro:..
centos metros (4400m), um grau nordeste (1°fiE) )do quilômetro
sessenta e cinco (Km 65) da Estrada de Ferro Leopoldina -Railway;
os lados não ·paralelos do .trapézio medem' dois mil e cinquenta me-tros
(2050m), setenta e três graus nordeste (73°NE) e dois mil metrós
(2000mL oitenta.. e três graus trinta minutos nordeste (83°30'NE),
respectivamente. Esta autorização é outorgada rilediante as condições elo, art. 1·6 do Código_ de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII-, IX e outras do cilada Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.o A concéssionária da autorização poderá utilizar-se do
Produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
. trabalhos. ·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca o:u nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Cód. de l\.Jinas, se ocorrerem os motivos previstos nos númerOs I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo C6digo.
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Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
·
I
·Art. 5.o A concessionária da autorizaoão será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos friVores
discriminados no ,arL 71 do mesmo Códfgo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
uutêntica· deste decreto, pagará a taxa de quatro contos de réis
( 4 :000$0), e será transcrito no· livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 da Independência
53. o da República.

e

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte .

.DECRETO\ N. 7. 480

-

DE 2 DE JULHO DE

19H

Autoriza o cidadão b'rasileú·o Cícero de Alencm· e Souza a pesquisar
graf:ita no município de Rui Barbosa ·do Estado da Baia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n." 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficá· autorizado o cidadão brasileiro Cícero de Alencar
e. Souza a pesquisar grafita numa área de Q\latro hectares ( 4 I-Ia).
situada no ltigar denominado "Fazenda Sonhem", município de Rui
Barbosa do Estado da Ba.fa, ár'ea essa delimitada por um quadrado
com duzentos metros (200 m) de lado que tem um vértice situado a
setecentos e cinquenta metros (750 m), rumo quatro graus nordeste
( 4°NE) do angulo nordeste (NE) da sede da· fazenda e cujos lados
adjacentes a esse vértice teem aS orientucões norte (N) e leste (E),
respectivamente. Esta autorização é outorgada medümte as condições
do art. 16, do Código de Minas e seus ns. I, I!, !I!, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
.
Art. 3.0 Esta autori~ação será declarada caduca ou nula, na· forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se acorrerem
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4..0 As r.ropriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da ·pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5.0 O concessionário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento NacionaL da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesrrio Código, na forrpa deste a-rtigo.
Art. -6.0 O título da autoÍ'izaç.ão de pesquisa, que. será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (1-00$0} e será
transcrito no livro próprio da Divisão de· Fomerito da Produç.ão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,....-'2 de julho de 194:1, 120.o da Independência e
53.0 da República:
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza D1ta1·te

DECRETO N. 7.-481-

DE

2

DE JULHO DE 1941

Autoriza o cidadão brasilei:Y.o Oswaldo da Cunha Valpassos a pesquisar
calcáreo no municip.io de Itabirito do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 98\
de 29 de janeiro de 191t0 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oswaldo da Cunha
Valpassos, nu qualidade de inventariante do espólio de Trajano Saboia
Viriato de Medeiros, a pesquisar calcáreo nos terrenos desse espólio,
situados no distrito de Bação, município de Itabirito do Estado de
Minas Gerais, numa área de cento e três hectares (103 H;l) delimitada
por um p0lígono cujos lados leem os compril;nentos e orientações verdadeiras que se seguem, a partir da confluência do córrego do Saco
Bento com o ribeirão Mata Porco: oitocentos metros (800 m) pela
margem direita desse ribeirão até o e.rwontro da diyisa de Joaquim
Rosa; cento e setenta metros (170 m),,rumo quatro graus trinta minutos súdoeste ( 4°30'SW}; quatrocentos e noventa e cinco metros
(495 m}, rumo trinta e oito graus sudeste (38°SE) ; Oitocentos e sessenta metros (860m), rumo setenta e dois gTaus sudoeste (720S"\V);
novecentos metros (900 m), rumo setenta e quatro graus noroeste
(74°NW}; setecentos e oitenta metros (780 m}. rumõ cinquenta e.
cinco graus noroeste (55°NW); mil e oitenta e cinco melros. (1085m},
I"umo setenta e cinco gr_aus sudeste (75°SE) e daí pela margem direita
do cón·ego Sacü Bento até o ponto de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as eondições do art. 16 do Código de Minas e seus
ns. I, li, III, IV, VII. IX.e. outras do ·cita·do Código não ·expressamente
mencio~?-das n~Ste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.

Art. 3.0 Esta autorizaç.ão sm'á declarada caduca ou nula, na•_ forma
do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do' Códig·o de Minas, se ocorrerem
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os motivos previstos nos

núm~ros

I e II do citado art. 24 e no art. 25

do mesmo Código.

Art. 4.o· As propriedades vi~{nhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.

Art. 5.o O concessionário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gOzará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste 'a·rtigo.
Art. 6. 0 O título da· autorização de. pesquisa, que será uma vfa
autêntica deste decreto, pagará a taxa de. um conto e trinta mil réis
(1 :030$0) e será tr-anscrito no :livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. · 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECHETO N. 7 .1!82

-DE.

2

DE JULHO DE 19111

Àuioriza o cútadão brasileiro Vicente de Araujo Torres a pesquisar
areias rnonaziticas e ilmeníticas, -no município d'e Jconha do Estado Czo Espírito Santo
O Presidente da Jlepública, usando· da atribuição que lhe confere o art. 71r:. letra . a, da Constituição e nos teJ'mos do decreto-te!
n. 1.985, de 29 de janeiro d~ 19:10 (Códig·o de Minas); 4_ecreta:

ArL. 1.~ Fica autorizado o cidadão biasileko- Vicente de Araujo·
Torres a pe.s·quisar areias monazfticas e- ilmeníticas numa área de
dezesseis hectares e noventa e três al'es (16,93 Ha.) no lngar denominado "It.apotanga", distrito de Piuma, município de Iconha, .lfstado do Espírlto Santo, área ~ssa delimitada por um polígono mistllíneo tend·o um vértice situado a .:-;eiscentos e oitenta metrus
(680m.) rumo vinte e seLe graus sudoeste (27°SW) do c~to sudoeste (S\V) da casa de residência de João "Layber. e cujos la.dos
teem os seguinLés comprimentos e orientacões: cento e· quarenta
e cincO metros (145m.), quarenta e um graus ·quarenta e cinco minutos noroeste ( 41°45"N\V); quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445m. ), quarenta e um graus nordeste (41°NE); duzentos metros
(200m.), trinta e sete graus nordeste (37°NE); duzent.os ~ quarenta
e cinco metros (2lt5m.), cinquenta e quatro graus nordeste (5-í0
NE); duzentos e cmco metros (205m.); cinquenta graus nordeste
(50°NE); duzentos e dez metros. (210m.), sessenta e um graus nordeste (61°1\E); cento e oitenta e .cinco _metrós (185m.), quarenta
graus sudeste ( 40°SE), fecltando-se O perímetro pela linha que li-
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mita os ter.renoS de marinha na extensão de mil e trezentos metros
(1.300m.)' até o ponto de partida. Esta autorizacão é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I,
II, UI, IV, VII, IX e outras do citado código não expres-samente
mencionadas neste d-ecreto.
·
Artr. 2. 0 O concessionário da autor-izacão poderá utilizar-se ào
produto' da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstns nos ns. I e li do citado a.rt. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão su.jeitas às servid5es
de solo o subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos aLI'ts. 39
e. 40 do citado Cód·igo-.
Art. 5. 0 O concessionário da autoriz:.::.r;ão será. fiscali?.u.clo pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favor.Els
discriminados no art. 71 ·do m~smo Código, da forma deste art.igo.
Art. 6.o O título da autorizacão de pesquisa, qu-e será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia d-e cento e setenta
·mil réis (170$0) e será transcrito no livro prróprio da Divisã.o çle
:Fomento da Produoão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Hevogam-se as disposicões em contrário.
Rio de JaneirO, 2 de ,julho de 1941,
53.0 da Hepública.

1

120.o da Independência

e

GETUJ~IO 'VARGAS.

Carlos de Svuza Duarte.

DECRETO N. 7.483- DE 2 DE JULHO DE 19/d

Autoriza o cidadão braSileú·o Ántonio Acioli Meireles a pesquisar
ouro assoc'iados no 'f!I-Unicipio de Porto •de Noz do Estado do
Pará

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos teri.oOs do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas}, decreta.
Art. 1-.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Acioli 1·1eireles a pesquisar ouro e associados numa área de cem hectares
(iüO Ha) situa-da no leito e marge:Ós do riacho "Grata r:seca", à rnargerrr direita do Rio Xingú, ·no local denominado "Volta Grande do Xingú", município de J!orto de No:c do Estado do Pará, contígua a que já
lhe foi outorgada pelo decreto n. 6.848, de 20 de janeiro do corrente
ano, área essa situada a mil seiscentos e setenta metros ( 1 670 m)
da confluência do Rio Xingú com o Riacho Grata. Seca, contados pelo
eixo deste 'último e compreendida por uma faixa de terra cujo eixo
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coincide com o eixo médio do Riacho Grota Seca, tendo mil Seiscentos e
setenta metros (1670 m) de comprimento e seiscentos metros (6(}0
m) · de largura. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, VII, IX, e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário ja autorização poderá utilizar-se do
produto· da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
\rabalhos.

Art. 3. 0 Esta autorizaç-.ão se-rá declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, sl'3 ocorrerem os
motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas· estão sujeitas às serVidões 'de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do aitado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado .pelo Departamento .Nacional de Prpdução Mineral e gozará dos favores dis-·
criminados no art. 71 do mesmo Códig·o, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)

e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 da Indepen<Jência e 53.0
da. República.
GETULIO VARGAS.

Car·los de Sou:;a Duarte.

DECRETO N. 7.484 -

DE

2

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro .~lá1'Íano de Oliveira l{t"'endel a pesquisar minérios de bário, ferro, est-rdncio, m.aanésiO e associados
no municipio de I guape do Estado de S. Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arL 74, letra a, da Constituição,
nos termos do decreto-lei

e

n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão' brasileiro Mariano de Oliveira Wendel a pesquisar minérios de bário, ferro, estrôncio, magnésio e associados em terras de propriedade de Hachisaburo .Hiráo e
sua mulher, no lugar denominado "Serrote", distrito de Registo, mu·nicípio de Iguape do Estado de São Paulo, nurila área de quinhentos hectares (500 Ha) delimitada por um retângulo tendo um vér-

tice a mil e quinhentos metros (1.500m-), no rumo trinta e cinco
graus noroeste (35°NW) e cujos lados, a partir desse vértice, teem
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os seguintes comprimento.s e ru:r:Oos magnéticos: dois mil e quinhentos metros CZ500m), sul (S); e dois mil metros (2000m), oeste
(W) Esta autorizaç.ão é outorgada mediante as condiç.ões do artigo 16 do. Código de Minas e seus números I, II; III, IV, VII, IX e
outras no citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização pOderá. utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e. custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autoriza~,ão será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. ·5.o O concessionário da autorização .será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrimina~os no art. 7-1 do me.smo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 ·O título da autorização de pesquisa, que será uma .via
autêntica ·deste decreto, pagat•á a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produç·.ão Mineral do Ministé1~io da Agricultura.'
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho -de 1941, "120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VAIWAS.

Carlos de Souza Duarte.

D}~CRETO

N. 7 . .1.85

-DE

2

DE JUnHO DE

1941

Autoriza a "Mineração Geral do Brasil Limitada" a {aze1' a lavra da
jazida de mangan~s, no lugar denominado "Sumaré", mu,nicipio
de São João d'El Rei,, Estado de Minas Gerais

O Presidente da Repúblic-a, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 '(Código do Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autor'"izada a "Mineração Geral do Brasil Limitada"
a. fazer a lavra da jazida de manganês de sua propriedade, Situada no
lugar denominado "Sumaré",. distrito de Nazaré, munipípio de São
João d'El Rei, Estado de Minas Gerais, numa área de dezeríove hectare~ e trinta e nove ares (19,39 Ra) ,·área essa delimitada por um contorno poligonal mistilíneo fechado de vinte e dois (22) lados cujo
vértice inicial st acha a cinco metros (5 m), rumo dez gráus sudeste
(!QO SE} da pont'e existente na- rodovia Coqueiros-Ibituruna sobre o
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córrego Sumaré e cujás lado.s teem os seguintes comprimentos e orientações: cinque"nta m~tros (50 m) vínte .e ~ave -graus·quinze minutos
sudoeste (29o 15' SW); cento e vinte e ónco metros (125 in), oitenta e quatro graus (Iuafenta e cinco minutos sudoeste (84° 45' SW);
cinqu8nta e oito metros ·(58. m), um grau Írinta minutos sudoeste
(10 30' SW); cento e dois metros (102 m), trinta e três graus trinta_ minuLos sudoeste (33° .30' SW); vinte e seis metros (26 m), seis
graus quarenta e cinco minutos sudeste (6° 45' SE); quarenta metr-os (40 m) vinte e oito .graus quinze minutos sudoeste (28° 15' SW);
trinta metros' (30 m), sessenta e dois gÍ'aus quinze minutos sudoeste
(62° 15' SW); oitenta e sete metros (87 m), dezesseis graus trinta minutos sudoeste (16° 30' SW) ; quarenta e seis metros ( 46 m),
trinta e nove g:raus sudóeste (39° SW); cento e cinquenta- e dois metros (152 m), dezoito graus trinta minutos sudoeste (18° 30' SW);
cento e quatorze metrOs _(114m), oitenta e dois graus trintà minutos
nordeste (82° 30' NE); cento e quatro metros (104 m) ·sessenta e
sete graus nordeste (67° NE); setenta e cinco metros (75 m), setenta
e nove graus quarenta e cinco minutos llórdeste (79° 4·5', NE); oitenta metros (80 m), cinqtienta e sete graus trinta minutos sudeste
(57° 30' SE);· cento e dois met.ros (102 m), quarenta e sete graus
quarenta e cinco minutos sudeste ( 47° 45' SE); cento e -dez metros
(110 m), quarenta e sete, graus nordeste (47° NE); oitenta e r.inco
metros (85 m), vinte e seis· graus quinze minutos nordes_te
(26o 15' NE); cinquenta e nove metros (59 m), trinta minutos noi·déste (30-' NE); quarenta e um metros (41 m), vinte e um graus
trinta minutos noroeste (21° 30' l\~); quarenta e quatro metro~
(44 m), vinte e cinco graus nordeste (25° NE); vinte e nove metros
(29 m), sessenta e três graus no'rdesto (63° N~J) e daí pela margem
do Córrego Sumaré até o ponto de partida. Esta autor~zaç.ão é outorgada mediante as condiç.ões constantes elo parágrafo únicO do artigo 28
do Código de ;}finas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das
seg1,.1intes e de outras constante_s do mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionári_a da autorizaç.ão fica obrigada a recolher
aos cofres federais, na forma da .lei .e em duas prestações semestrais,
venclveis em 30 de junho e ·31 de dezembro de cada ano, três por cento (3 %) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do
disposto no § 2. 0 do art. 31 du Código de Minas.
'
Art .. 3. 0 Se a concessionária da autorizaçãO não êumprir qualqUer das obri;;aç.ões que lhe incu.mbam, a· autorizaç.ão de lavra s'erá
declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código
de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas est.ão sujeitas às· servidões de
solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do
citado Códigq.
·
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Art. 5.o. A:concessionária da autorização será fiscalizactã pelo Departamento Nacional da Produção 1\'!~neral e gozará dos fav~res discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorizacão de lavra terá por título este decreto. que
será ·transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento do selo de quatrocentos mil réis (400$0).
Art. 7.0 Revogam-se· as disposições ém contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
G~!:TULIO VARGAS

Cm·los de Souza Duarte

DECRETO N. 7.486-

DE

2

DE JULHO DE

194'1

Autoriza o cidadão brasileü·o A1·thur_ Rausch a pesquism· mica e
assoc-iaclos no muniCípio de floté do Estado de Minas Ge1'ais
O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o art. 7 4, -letra a, da Constituição, e nos. termos do- decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 191•0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Flca autorizado o cidadão brasi-leiro Arthur Rausch a
pesquisar mica e associados numa área de cin({uenta hootar·es (50 Ha)
·no lugar denominado Karakatan, distrit.o e município de Poté, Estado
de Minas Gerais. área essa delimitada por um quadr.ilátero que tem
um vértice a duzentos e tr:inta metros (23.0 m) na direção magnética
de cinqu~nta e sete graus quarenta e cinco minutos nordeste
(57°45'NE) ·no ângulo ·nordeste da casa de Carlos Magalhães e cujoS
,lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
mil duzentos e trinta me.tros (1.230 m), onze graus sudoeste (1fOSW);
novecentos e trinta rrietros (930 m), trinta e três graus trinta minutos
noroeste (33°30'NW); seiscentos e t.rinta metros (630 m), trinta
e nove graus nordeste (39°NE) e trezentos e setenta metros (S'70 m),
oitenta e dois graus sudeste (82°SE) . Es-ta autorização é outorgada
mediante as condições d.9 art. -16 do Código de Minas e seus números I,
li, Ill, IV, VIL IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o min-ério c custeio
dos. trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaÇ'ão -será declaradà caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 2/l e do art. 26 do Código de Minas, se Ocorrerem- os motivos previstos nos nú:rrleros I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código:
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos ar.ts. 39 e 4(]
do cita do Código.
·
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Art. 5.o o concessionário da .auLorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção 1\'Iineral e gOzará dos favores
discrfm~nados no. art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Ar.t. G.0 O· título da autorizacão de pesquisa, que Será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos de réis (2:000$0)
e será transcrito nç livro próprio da Divisão de Fomento da Produç'ão.
Mineral ·do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as dis·posiç<ões em contrário.
·Rio· de Janeirà, 2 de julho de 19111, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

Cm•los de- Souza Duarte.

DECRETO N. 7 .4&7 -

DE

2

DE JULHO DE

191!1

Autoriza a cidadã brasileira Herminia Queiroz G'uerra de Miranda a
pesquisar mica e associados, cristais de rocha, colombita· e pedras
coradas no município de Santa Maria do Suassui, Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando cta atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.981\, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Herminia .Queiroz
Guerra Miranda a pesquisar mica e associados, cristais de rocha, colombita e pedras coradas numa área de cinquenta hectares (50 Ha),
situada nci lUgar denominado "Três Maneiras", distrito de Crisl-alina,
município de Santa Maria do Suassui, Estado de Minas Gei'ais,, ãrea
essa delimitada por um retângulo tendo um vértice situado a trezentos e trinta -e cinco metros (335 m), rumo cinqp.enta e sQis graus
noroeste (56° NW) do canto noroeste (NW) da casa de residência do
José Neves e cujos lado adjacentes teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: mil metros (1000 m), oitenta e quatro
graus trinta minutos, nordeste (84 ° 30' NE); quinhentos metros
(500 m), cinco graus e trinta minutos sudeste (5° 30' SE) . Esta
autorização é outorgada mediante as condições do ai't. 16 do Códi.go
de Minas e Seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas ,neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da· pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
<los trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na fOI'ma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorterem
os motivos previstos nos números I e II .do citado· art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os .fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Códigó,
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Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção -Mineral e gozará dos favores· discriminados no art. 71 do m~smo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da -autorização de pesquisa, qué ·será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no- livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos -de Souza Dua1•te.

DECRETO N. 7. 488 -

DE

2

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileü·o João . Lopes da Silvei1·a ~- pesquism•
quartzo e associados no município de Me1·cês do Estado de
Minas Ge1·ais
O Presidente da República, usando da athbuição que .lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e· nos terinos .do decreto-lei
n. 1_.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

ArL 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro_ João Lopes da
Silveira a pesquisar quartzo e assnciados · numa área de~ cinquenta
hectares (50 Ha} no di-strito e- município de Mercês, Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a duzentos e sessenta e cinco metros (265 m) na direcão
magnética de vinte graus noroeste (20°NW) da confluência do córrego do Lopes com o rio Pomba e cujos lados teem os seguintes
comprimentos e orientaÇ'ões magnéticas: setecentos e trinta e cinco
metros (735 m), oeste (W); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485 m), dez graus trinta minutos nordeste (10°30'NE); oitocentQs
e trinta metros (830 m_), cinquenta graus trinta minut.os nordeste
(50030'NE); e mil e cinco metros (1005m), sul (S). Esta autorização
é outorgada mediante as eondiç.ões do art. 16 do Código de 1-Iinas
e Beus números I, II, III, IV. VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autoriza:Cão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa p:ira fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorizaç:ão será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem oS motivos previstos nos números I e H do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins· da pesquisa, na forma dos arts. 3~
e 40 do

cit~do

Código.
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Art. 5.o ·O ·concessionário da .autorizaÇão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da· Produção Mineral" e ggzará dos · favores
diScriminados· no art. 71 do mesmo Código, na "forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de p-esquisa; que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será t.ranscrito no livro próprio da D~visão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultu'ra.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.0 . da
e 53.0 da República.
GETULIO

Independência

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.489 -

ng

2

DE JULHO DE

19H

Autoriza o cidadão brasileiro Ilvo Junqueira Passos a pesqu.iscl'í' 'mica
no municipio de- Muriaé, do Estado ele. Minas Ge1·ais
O Presidente da' República, usando da atr.ibuição que lhe confere o arL 74, letra a, da Constituição ·e nOs termos do decre~o-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig'O de Minas), decreta:

Art. 1.o Fica autor·izado o cidadão brasileiro Uva· Junqueira. Passos a pesquisar mica em terras de propriedade de Maria Junqueira
Passos, denominadas "Fazenda _Monte Alegre", situadas no distrito de
Itamurí, município de Mnri.aé, do .Estado. de Minas Gerais, numa árra
de quatorze hectares e cinquenta e dois ares (14,52Ha), delimitada
por um retângulo que tem um de seu.s vértices sobre a confluência
dos córregos Olaria e dos Gomes. distante cem metros (1oom ) da
estrada tronco Rio-~aia e cujos lados teem os s·eguintes comprimenLos e orientações: oitocentos e oitenta metros (880), rumo oeste
(W) e cento e sessenta e cinco metros (165m), rumo sul (S). Esta
_autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus númer:os I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente menciOnada·s neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utiliziir-se ·do
produto da pesquisa para fins de estudo .sobre O minério -e custeio
· dos trabalhus.
·
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1° do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
QS motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 é nu art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão .sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.0 à concessionário da autorização será- fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará. dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Côdigo, na' forma deste arti~.

.
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Art. 6.0 O título da autorização. de pesquisa, que será uma via
autêntica deste de-creto, ·pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
0.50$0) e será transcrito m) livro -próprio da Div1são de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agri"cullura.
_Art.. 7.0 Revogam-sé as, disposições em Contrário.
lj1

Rio de Janeiro, 2 de julho de 1941, 120.o da Independência e
o

rb RPmíhlif'::t _

GETULIO VARGAS •

Cm·los de Souza Duarte.

DECRETO N.

7,/190 -

-DE

2

DE JULHO DE 194"1

Autoriza o cidadão brasileiro Clau.dino Alve,s ·da Nobrega a pesquisar miné?'io de estanho e columbita no municip-ic de Joazeiro,
Estado da Paraiba
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con_fere o art. _74, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arl. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Claudino Alves
da Nobrega a pesquisar minério Qe ~stanho e columbita, em ter·
renas de sua propriedade, numa· área- de cem hectares (100 Ha),
no lugar denominado Seridozinho, na Vila de Soledade,· 1islrit.o do
mesmo nome, município e termo de Joazeiro, comarca de Campina
Grande, Estado da Paraiba, área· essa delimitada por um quadrad-o
de mil metros (1000 m) de lado que tem um vértice situado a
quntrocentos e vinte e cinco- metros (425 m) e rumo ma·gnético de
sessenta e cinco gr·aus e quarenla o cinco m\nutos nordeste
(65°45' NE) da confluência do· Riacho Seridozinho com o Riacho
Várzea do Carirí e cujos lados adjacentes a esse vértice teem,. respectivamente, os seguintes rumos-- magnéticos: Setenta e três graus
noroeste (73°NW) e dezessete graus sudoeste (17°SW). Esta autorização é outÕl'gada mediante as condições· do art. 16 do Código de Minas, e ·seus números, I, II, UI, IV, VII, IX e outras do
. citado Código não expressamente mencionadas neste dec1~eto.
Art. 2.0 O concessioriárlo da autorização· .poderá utilizar-se do
pro_duto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio
dos h·abalhos. ·
Art. 3. 0 Esta autOrização serú declarada caduca· ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Códig·o de Minas, se
oconerem os· motivos previstos nos núineros I ·~ II <io dtarlo artigo 24 e rio art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, ria forma dos artigos
39 e '•0 do citado Códig·o.
Art. 5.o O concessionário, da autorização será fiscalizado pelo
Departamento ·Nacional da PrOdução Mineral e gozará dos favores
diseriminados no art. 71 do mesmo ·Código, na forma deste ar-

tigo.
Art. 6.o O título da autorização' ele pe<:::quisa, que será uma

via autêntica deste decreto, pagm·ú a taxa .de um eonto de réb
(1 :000.$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do l'IIinistériD da AgTicultura.
Art. 7. 0 -RevogaJ.n-se as di.spo.sieôcs em contr6.rio.

Rio de Janeiro, 2 de julho de 19fd, 120. 0 ela lndepcndéncin
e 53.o da República.
GETULio

-v,\HOc\8.

Carlos de Souza Duorte .

. DECRETO N. 7,49-1

~ DE

3

DE JULHO DE

1941

Considera um 1. 0 Tenente apto para o acesso ao posto de Capitão

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 7 4, letra a, da ConstitUição, e
.Considerando que o 1.0 'l'enente Humberto Pinheiro de Vasooncelos, quando Aspirante a Oficial, ao ministrar instrução aos recrutas,
foi vítima de um acidente com uma granada de mão, que lhe ocasio·nou o esfacelamento da mão esquerda;
Considerando que o ato de humanidade, abnegaoão e heroismo voluntariamente praticado, salvando com seu próprio sacrificio, a vida
de seus camaradas é digno do apo_io do Governo;
Considerando que pelos seus Chefes é o 1 .O Tenente Humberto Pinheiro de Vasconcelos julgado capaz de desempenhar as funcõe:; inerentes ao posto de Capitão,
Resolve:
Artigo único. Considerar, com.o ato de exceção, o 1.0 Tenente Hun1bei'tO- Pinheiro de Vasconcelos apto para o acesso ao posto de Capitão,
desde que a causa da sua incapacidade física seja somente oriunda doacidente que o vitimou quando em serviço.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1941; 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Ettrico

(J.

Dutra.
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DECRETO N. 7 ,1,92 -

DE

3

DE JULHO DE

1941

D~lê1•mina a data para início do Sorteio- Militar, na 1.a Zona· Militar,

no corrente ano
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e considerando:
que a sessão inaugural do sorteio militar, na Primeira Zona Militar, é realizada no primeiro domingo do mês de setembro, de acordo
com o que estaLue o artigo 99 do Regulamento do Serviço Militar, aprovado pelo decreto n. 15.934, de 22 de janeiro de 1923;
que o primeiro domingo
setembro, no corrente ano, corresponde ao dia 7;
que esta data histórica é a de encerramento das comemorações
da "Semana da Pátria";
que o sorteio militar é ato de real magnitude cívico-ffiilitar; decreta:
Art. 1.0 .A sessão inaugural do sorteio militar, na 1.a Zona Militar,
realizar-se-á, no corrente ano, no dia 31 de agosto - último domin~o
do referido mês - constituindo essa solenidade o início das comemorações cívico-militares da "Semana da 'Pátria".
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

de

Rio de Janeiro, S de julho de 1941, 120.0 da.Independência e 53. 0
da ,República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dub·a.

DECP•ETO N. 7. 493-

DE

3

DE JULHO DE

19/d

Autotiza o cid.arlão brasiteir·o Lu'i.z S1.cà a comprar p.edras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei nú-

mero 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorfzado o cidadã~ brasileiro Luiz Sica,
residente nesta capital, a comprar pedras preciosas nos termos do deereto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma v~ autêntica do presénte decreto.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1941, 120°. da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V ARGAB •

..1. de Souza Costa.
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DECRETO N.

7~494- DE

4

DE JULHO DE

1941

Suprime cargos extintos,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7-4, letra a, da Com:tituicão, e nos termos do art. 1.0 , alínea
n; d'o decreto-lei n. a.195, de 14 dê abril de 19111' decreta:
Art. f.° Ficam suprirriidos vinte e cinco (25) cargos da classe B

à3. carreira de Maquinista de estrada de ferro do Quadro V do Mi-

nistério da. Viação e Obras Públiras, sendo quinze ( 15) vagós em
virtude da exoneração de Afonso Antonio de Oliyeira,. Agenor Clementino de Abreu, Alfredo Pinto Avel?r, A.rthur Oarcia da Silva,
Hermés de Andrade Leão, Jerônimo Emiliano Ferreira, José Cândido
Gomes, José Pinto Avellar, Juventino Cruz, Lourival Salles Nune~.
Manoel Ricardo dos Reis. Martinho Machado da Silva, Otoniel AJyes
de_ Aragão, Pio Pereira Lima e Waldemar Bruno de Barros e dez (1O)
constantes da relação nominal organizada em obediência ao artigo
7.o, do deCreto-lei n. 2.964, de 20 de janeiro de 1941, ficando sem
apiicaç~o a dotação correspondente.
Art. 2.o RevOgam-se ab disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Joã-o de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.495-

DE

4

DE JULHO DE

1941

Extingue catgo excedente
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra ri., :da Constituição, e nos termos do art. 1,0 alínea
n do decreto-lei n. 3.!95, de 14 de abril de 1941, decreta:

· Art. 1.0 Fica extinto um .(i) cargo d-a classe F, da carreira de Desenhista do Quadro V do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da exoneracão de Cecil Sampaio de Mac_ed'o, devendo a dotação correspondente-ser levada a crédito da Conta-Corrente do me~mo
Quadro_ do referido Ministério.
·
0
Art. 2. Revogam-se as disPosições em contrário.
R-io de Janeiro, 4 de julho de 1941, 120.0 da Independênc_ia e
53.o da República,
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça

Lima~.

25

ATOS DO PODER EXECUTIVO

D:h:CRETO N.

7 • .1.96 :......... DE 4 DE iULHO DE 1941

Extingue cargo excede't}lte

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.o, alínea n, do-decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de i941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe M, da carreira d6
Engenheiro do buadro V do Ministério da Viacão e Obras Pública3,
vago conforme consta da relação nominal organizada em obediência
ao artigo 7.0 do" decreto-lei n. 2.964, de 20 de janeiro de 1941, devendo a dotação correspondente ser levada a c;r~dito da Conta-Corrente do_ mesmQ Quadrü dG referido Ministério.
Art.. 2.0 Revogam--se as disposições em contr4rio.

Rio de Janeiro, -i- de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça lAma.

DECRETO 7. 497 -

DE

4

DE JULHO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. '1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. f. O Fica extinto u-m ( 1) cargo da classe H, da carreira de
Almoxarife do Quadro V do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago conforme consta da relação nominal organizada em obediênctf\
ao art. 7.o do decreto-lei n. 2.964, de 20 de janeiro de 1941, devendo a dotação cOrresPondente ser levada a- crédito da Conta.::correnLe. do mf..smo Quadro do referi dÓ Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as. _disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941,

120~ 0

da Independênci&

!)3.o da República.
GETULIO VAROAB.

João de Mendonça. Lima.

&
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PECRETO N. 7.498

~ DE

4

DE JULHO DE

1941

Suprime ca.!'gos exJintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

-.o art. 74, letra a, da Corístituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 19H, decreta·
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe B, da carreira de Servente êio Quadro V do Ministério da Viação e ObÍ'a-s Públi-cas, vag·os ein virtude da exoneração de Paulo da Silva Motta e
Agnello Ribeü•o da SHva e conforme consta da relação nominal organizada em obediência ao art~ 7.0, jo decreto-lei n~ 2. 964, de 20
d~ janeiro de 1941, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
- Art. 2.ó Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeir,;,
53.0 da República.

iJ de

julho de 1941, 120. 0 da Independência e
GEITULIO

VARGAS.

João de Mendonça. Lima.

DECRETO N' 7.499 -

DE /i DE JULHO DE

1941

_Suprime car{Jos excedentes
O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o art. ·74, letra a,_ da Constituição. e fios termos do art. 1.0 ,
alínea_n, do dêcre.to-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. ·1.o Ficam suprimidos vinte e três (23) cargos da clasae
B da carreira de Agente de estrada de ferro do·~Quadro V do Ministério da Viação e Obras Públi-cas, vagos em virthd·e da e.xoneraçã.o
de Adolfo Corrêa Santos, Almir Alves Bezerra, Americo de Faro
Telles, Amintas Aguiar, Antonio Costa, Antonio Dias dê Souza, Antonio Francisco Bomfim, Antonio Murieí de Freitas; Aurelino ria
Fonseca .Dória, Euripedes Geambastiani, Galdjno de Carvalho M;arques, Genaro Chagas Santos, Helio Honorio da Silva, João Silverio
de Jesus, Joaquim- Alves de Santana, Luh. _Nazareno Maia, Manoel
Cardoso Costa, Manoel Messias de Souza, Manoel de Souza Negredo,
Mario Cerqueira d·e Souza, Orlando Bastos Carboggini, Orlando FerrEiira da ,Costa e Raimundo Alves Pimenta, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de ·19/d, 120.0 da Independência c
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N .. 7.500 -

DE

4

DE JULHO OE

1941

Suznoime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, 'da Constituição, e noS termos do -art. 1.0
alínea n, d'O decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fi-cam supr~midos quatro (4j carg-os da.classe C da
·carreira de C'ondufor de trem do Quadro V do Ministério da Viação
e Obras Públi-cas, sendo dois (2) vagos em virtude da exoneração
de Austregesilo Lima Pereira Seixas e Isidoro Bispo dos Santos e
-d·ois (2) constantes da relação· nominal organizada em obediência
.ao art. 7°, do decreto-lei n. 2. 964, rle 20 de janeiro de 1941, ficando
sem aplicação a dotação 0orrespondente ..
Art. 2.0 Revogam-Se as disposições em contrário.
'

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941,
153P da República.

120.0 da Independência

GETULIO

e

VARGAS.

João de Merulonça Lima_.
DECRErro N. 7.50-1

-DE

4

DE JUI-'Ho DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos terlnos do art. 1.0,
.:alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 1.;, de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimi-do um (1) cargo d·a classe H, da _ca.rrelra
,de Mestre de oficina do Quadro V do Ministério da Viaç.ão e Obras
Públicas,. vagO em virtude da exoneração de Feliciano Pedro Dias
Filho, ficando sem aplicação a dotaçã(. corresPondente.
Art. 2. 0 Revogam-se aS, disposições em contrár·io.

Rio de Janeiro, 4 do julho de 1941,
53 ° da República.

120.0 da Independência

e

GETULIO VARGAS •

.Toão de Mendonça Lima.·

.DECRETO N. 7. 502

-

DE

4

DE JULHO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
A·rt. 1.0 Ficam extintos sele (7) cargos da classe I, da carreira
de Engenheiro do Quadro V do Ministério da Viação e Obras Públicas,

ATOS DO PODJ).iR EXECUTIVO

sendo três vagos em virtude da exoneraçãO de Francisco Lavigne :de
Lemos, Josaphat Carlos Borges e Renato da Silva Duarte e quatrO<
con$tantes da r:ela:ção nominal organizada em_ obediência ao art. 7o,
do decreto-lei n. _2.964, de 20 de janeiro de 1941. devendo a dotac•ão
correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrent-e do mesmoQuadro do referido l\linistério.
Art. 2.0 Revogam-se ·as disposições em contrário.
Rio' de Janeiro, 4 de julho da 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República
GE'I'ULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 503 -

DE /i DE JCLHO DE

1941

Extingue car(Jos excedentes
O Pr~sidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confer·e_o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1°, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 ·Ficam su,primidos dois (2) cargos da classe E da carreira
de Prático de Engenharia do Quadro V ·do Ministério da Via cão e
Obras Públicas, Vagos em Virtude da exoneração de Onildo Ferreira
de Andrade e conforme consta .da relação nominal organizada em
obediência ao art. 7P, do deCreto-lei n. 2. 964, de 20 de janeiro
de 1941, ficando sem ·aplicação. a dotação correspondente;
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, · 4 de julho de 1941, 120.0
53.0 da República.

da Ind.ependência

GET_.ULIO VARGAS.

João de Me·rulonça Lima.

DECRETO N. 7. 504 -

DE

4

DE JULHO DE

19H

Aprova e nwnda execut-ar o novo Reoula'mento para a Diretoria do,
Ensino

Naval

O Presidente da República, resolve aprovar e mandar executar
Regulamento para a Diretoria do Ensino Naval que a eSte acompa·"lha, assinado pelo vice-almirante Henrique Aristides Guilhem, minis;ro de Estado "dos Neg'Ó~os .da Marinha.

J

, Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941, 120° da Independência e 53°
la República.
G E'l'ULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhent.·
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ReguJamento para a Diretoria do 'Ensino Naval, a que se refere o
decreto n. 7. 504, de 4 de julho de 1941

CAPiTULO I
DA DJRE'fORlA DO ENSINO N:\VAL E SEUS· FINS

Art. 1.0 A Diretoria do Ensino Naval é orgão da admini~traçi.io
naval destinado a auxiliar o Ministro na solução dos assnntos que
se relacionem com a orienta·ção, direção,_ fiscalização e regulamentação do ensino elementar, fundamenlal, técnico e profissional da Armada e da Marinha Mercante e com a educação física do Pessoal da
Armada.
Art. 2.o 'rerá inleira autonomia nós serviços <LUB lhe estão afetos, ficando porem. subordinada à autoridade do Ministro da'. .Marinha.
Art. 3.o 1o.·Ianterá inteira cooperação e entendimento com os demais orgãos da administração naval, .para que haja a unidadf! de
orientação ind~spensavel à boa administraoão e_ execução dos serviços que interessam ao ensino' e à instrução do Pessoal da Armada.
Art. 4.0 Ficam sob sua direta subordinaoão e fiscalizaçãO:
a} Todos os estabelecimentos destinados ao ensino fundamental,
e à instrução técnico-profissicmal dos. oficiais, guardas-marinha e
aspirantes e do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, exceto a Escola de Guerra Naval;
b) a instrução auto-didática do Pessoal da Armada;
c)
as Escolas de Aprendizes Marinheiros;
d} todo e qualquer ensino de carater fundamental ou técnicoprofissional, que for instituído para o pessoal que serve nos navios
corpos e estabelecimentos naVais;
·
e} a educação física do Pessoal da Armada, como fator de desenvolvimento intele-clual, manlendo para issO perfeito entendimentc com a Diretoria de Saude Naval, para que os processos de educação física não se afastem dos precei·tos de higiene;
f) o ensino e a instrução nas Escolas rle .Marinha Mercante
existentes, e que forem. criadas, bem como a expedição de diplomas de habilitação para o pessoal da Mari·nha Mercante.
CAPíTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA

Art. 5.0 A Dire:toria do Ensino Naval compele:
a) EXecutar as instruções expedidas pelo Ministro da 1\'!arinba, re-ferentes ao ensino e à instrução do·. Pessoal da Armada e da
Marinha Mercante;
·
b) submeter à conside-ração do Ministro da Marinha os assuntos que tiver estudado para o Pl'ogresso e desenvolvimento do ensino- e instruoão do Pessoal da Armada e da Marinha Me·rcante;
c} orientar e dirigir o ensino e a instrução elo pessoal, fiscalizancJo sua execução, tendo bem -presente o faio de que os planos
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de .ensino, os programas, os· métodos ·de ensino e instrução, as aposülas· e livros-texto devem conter somente os elementos de que nece.ssitar o pessoal para facilitar a sua inslrução;
d) fiscalizar os concursos que forem abertos para o provimento de cargos já estabelecidos em lei;
e) .fiscalizar o aproveitamento dos ofic.iais _que estiverem estudando em institutos estrangeiros ou nacionai-s;
· f) estabelecer o critério para o julg·amento das habilit\]ções
do pessoal para promoção à classe superior:
g) ordenar as matrículas, transferências e eliminação de matl'fcula ·dos aprendizes marinheii·os;
·
h) ent-e.nder-se com a Diretoria do Pessoal sobre- escolha dos
oficiais e do pessoal que tiver de ser: designado para servir nas Escolas sob sua Jurisdição;
.
i) inspecionar ou fazer inspecionar as escolas e bem assim
qualquer instrução, dependente da sua jurisdição, afim de verific-arcorno está sendo executada, a b01:do e nos estabelecimentos;
i} fazer publicar a classificação, as notas de habilitação e quais. quer outras providências que se relacionem com ·o ensino e a instrução do pessoal da Armada;
Ir.) fazer elaborar, imprimir ~ distrjbuir os livros-texto, os planosde ensino e instrução, os programas e apo!:'tilas necessários ao ensino
e instrução do pessoal da Armada, e qualquer publciação de ca:rat.er
técnico ou profissional que tiver sido --julgada de utilidade para a
Armada;
l) examinar os regimentos internos das escolas, propondo as alterações necessárias para sua perfeita execução.
CAPíTULO III
DA AUTORIDADE

Art. 6.0 A autoridade da Diretoria do Ensino Naval resulta das
atribuioões que lhe são conferidas· no Capítulo I. A rigorosa observância dessas atribuições fará· com que as instruções e ordens por
ela expedidas representem as decisões do próprio Ministro.
CAPíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 7.o A Diretoria do Ensino Naval, para os fins administrativos e funcionais, será dividida em seis divisões, podendo cadauma destas ser sub-dividida em secções, de acordo com ás neces:
sidades do serviço.
1.a Divisão - Ensino e instrução de oficiais, guardas-marinha,.
aspirantes e assemelhadOs. Concursos para admissão de professores
na Escola Nav·ctl e de oficiais Jl'JS !Jrimeiros postos das classes anexas
da Armada.
2.a Divisão - Ensino. e instrução de
sub-oficiais, sargentosr
praças e assemelhados.
3.a Divisão - Escolas de Aprendizes Marinheiros.•
4.a Divisão - Publicação de livros, apos'tilas e outros assuntos
]Uc inLcrc3scm ao ensino e à instrução do pessoal. Biblioteca'.
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5.a Divisão - .Marinha: ·Mercante.
Regulamentos, instruções,
programas. Diploma~.
6.a Divisão - R~cepção, expedição e arquiva.mento de papéis.
Art". 8.0 O serviço interno da Diretoria do Ensino Naval será'
regulàdo por um Regimento Interno, aprovado pelo :Miriistro da Ma-·
rinha, mediante- proposta do Diretor Geral.
CAPiTULO V
OU PESSOAL

Art. QP O pessoal da Diretoria do Ensino Naval será o seguinte::
. _a) Um diretor, r:om o título de piretor Geral do Ensino Naval,.

oficial general da at-Iva do Corpo da Armada, nomeado pelo Presidente da República;
b) um Vice-diretor, capitão de mar e _guerra da ativa do Corpoda Armada, nomeado pelo lHinistro dtt l\Iarj_nha, por proposta do Diretor Geral;
1
c) seis chefes de divisões, oficiais superioreS do Corpo da Armada, da ativa, da -reserva ativa, da reserva remunerada, ou refor-mados mais modernos que~ o Vice:...diretor e designados pelo Ministro
da Marinha por proposta do Diretor Geral;
d). auxiHares das divisões; designadOs pela Diretoria do Pessoal
p6r proposta do Diretor Geral;
6) um capitão tenente da ativa do Corpo Oa Armada para Aju-.
dante de Ordens do Diretor Geral;
f) os sub-oficiais, sargentos e praças do quadro de escrita e fazenda e os auxiliares de escrita que forem necessários aos trabalhos
da diretoria.
§ 1.0 A exceção d0 Vice-Diretor, que terá nomeação designativa,_
os demais oficiais são nomeados ou. designados para. servirem na Diretoria do Ensino Naval.
_
§ 2.0 O Dir~tor Geral fará distribuir os oficiais pelas diversas.
divisões, de acordo com os seus postos e necessidade do serviço.
CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Os casos omissos ou não previstos neste Regulamento-serão resolvidos por decisões do Ministro da Marinha.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941. -

Hen?'iq.ue A1'istides. Gui--

lhent, Vice-Almirante, }Iini.stro da Marinha.

DECRETO N. 7'. 505 -

DE

4

DE .TULHO DE

1941

Declara de nenhum e{cito o decreto n. 7 .335, de 5 de junho de 1941'
O Presidente da República, utmndo da atribuição que lhe eonfere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica de nenhum efeito. o decreto n. 7 .335, de-5 de junho de 1941, pelo qual foi a Companhia Petrolífera Copeba,
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Sociedade Anônima autoriza.da a funcionar 'como empresa de m_ine-

ração.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Catlos de Souza

DECRETO N. 7.506 -

DE

7

DE JULHO DE

Dum•IP

1941

Aprova pro:Jetos e 'orçamen_tos,_..para a execução de diversas obras, no
quatri&nio de 1938-1941, à conta da taxa adicional rle 10 %, na

Estrada de Ferro Sorocabana

Q'

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere
artigo 74, letra a, d~ Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e resPectivos· orçamentos
que com este baixam, rubricados-- pelo Diretor da Divisão de 0l'çamento do Departamento de. Administração do Ministério da Viação e
O,bras Públicas, para a exe'cuÇão, no quatriênio 1938-1941, das obras
-e melhoramentos projetados no ramal de Tibagí, da Estrada de Ferro
S.orocabana, abaixo enumerados:
.a) Instalação da pedreira de Cervinha, km 619,355,
com suas obras .complementares, e inerentes ao
empedramento da linha desse ramal..............
262:187$203
b) Construção de boeiros, realizada concomitantemente
com o empedramento da linha desse ramal. . . . . . .
256:578$852
Art. 2P Para aténder à execução -dos serviços citados nos itens a
e b, do art. 1.0, deste decreto, fica autorizada a retirada das importâncias de 412:187$203 e 106:578$852, das verbas constantes, respectivamente, dos itens I e IH, do programa aprovado pela portaria_ n. 202,
de 16 de maio de 1938 e a que se refere o decreto n. 3.949, de 24
de agosto de 193.9.
·
Art. 3.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máXimo dos orçamentos ora aprovados, na importância total de
1518:766$055 (quinhentos e dezoito contos setecentos e sessenta e seis
mil e cinquenta e cinco réis), e reconhecidas pela forma determinada
no art. 8.0, das Instruções aprovadas pela Portaria n. 839, de 7 de
dezembro de 1933, serão levadas à conta do produto da arrecadação
·da taxa adicional de 10 o/o, sobre as tarifas em vigor nas linhas de
concessão federal da referida Estrada.
·
Rio de Janeiro, 7 de julho

~e

1941, 120. 0 da Independência e

:53.0 daRepública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendo'nça Lima.
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'DECltE'l'O N. 7. 507

~ DE

7

DE JULHO DE

1941

Aprova ,:pro;jetos e orçamentos para a c·onstrução ·de uma estaÇão~
casa. de guarda-chaves e desvio no_ qui~ômetr() 247+400, da linha
ele Cacequ·l a Santana, da Rede de Viação Férrea Federal do Rio
Gmnde do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con:fere o artigo 74,_letra a, da Constituição, decreta:

Ficam aprovados os projétos e orçamentos que com
pelo DireLor da Divisão de Orçamento dO
Departamento de Administraç-ão do Ministério da Viação e Obras
Púbicas, pal'a a construção' de urna estação, casa de guarda-chaves
~ desvio a ·ser construido no iun 247+400, da. linha de Cacequí a
Santana, da Hede de Viação Férrea Federal,- arrendada ao E-stado do
-ruo GI"Unde .do Sul.
A'rt. 2.o As despesas que forem realmente efetuadas, até ·a má:ximo dos orçamentos ora aprovados, na importância total_ de réis
166:843$4 (cento e sessenta e seis contos oitocentos e quarenta e
três mil e q•.tatroceri~(l::, réis). depois de apuradas em regular tomada
·de contas, serão levadas à conta de capital da União, nos termos do
parágrafo único do artrgo L 0 , do decreto-lei n, 552, ·de 12 de julho
·de 1938.
Art. 3.0 ·Para a conclusão dos serviços a que se refer·e o ar-tigo 1.o, fica marcado o prazo do um ano, a contar da data em quro
·.a Rede for uotificada deste decreto.
Art. 1.0

-.este baixam,

, Rio

rubricadt,~

de .Janeiro, 7 de .julho de !041,

120.0 da Indepondência

·e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N. 7. 508 -

DE

7

DE JULHO DE

1941

..Autm··iza a el'evação da cota de coroam_ento do molhe de abrigo a que
se retere o -decreto .n. -6.357, -de 30 de setembro de 191~:0

Não foi publiCado a-inda -no Diá?"'io Oficial por falta de pagamento.
Co!. de Leis- Vol. V1I

3
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DECRETO N. 7.509

....c DE

7

DE .TULHO DE

1941

Desapropria im'oveis necessários à construção de obras na Estação
de Calçada, da Viação Férrea Fede1·al Leste B1•asileiro

O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constit.uição e. de acordo c::>m o ar_tigo s.o do Regulamento aprovado pelo decreto n. 4.956, de 9 de
setembro de 1903, decreta:
Artigo único. Ficam desapropriados os imoveis representados
na p1ànta e orçamento discriminativo, que com este baixam, rnhricadoe peb Diretor da Divisão de ·Orçamento do Departamenlo
de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, necessários à construção de um armazem de cargas de expedição, para
reversão e linhas de acesso, na Estação de Calçada, da ViaçãoFérrea Federal Leste Brasileiro.
Parágrafo ünico. As -de..;'pesaB com as desapr:>prinções . em
causa correrão, neste exercício, por conta dos r~curso~ de ·aue f"/i;;;pu.s!'r' :l verba 5.a ,_ n - 04 31, do vigente orÇamento. ~. ll:J.-.
exerc-i-do vjndouro. p'Jr ~anta .dos 'JUe forem pa-ra tal fim consignados.
Rio de Janeiro: i de julllo. de 1941, 120.0 da InderHmdência e·
53.o da B.epúl)l1Ca
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.510 -

DE

7

DE JULHO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal e:ct1'anurnerário-mensaUsta~
da Fábrica de Curitiba, do 'Ministério da Guerra
O Presidente da .rlepública, usando da atribuição que lhe confere·
o a rUgo 7 4, letra a, da Constituição, decreta: ·
Art. 1.0 A fabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista
da Fábrica de Curitiba, da Diretoria do Material Bélico, aprovada pelo.,
decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fica substituída pela que
se encontra anexa a este decreto.
Art. 2.0 A despesa corr·espondente, na importância de 280 :200$~
(duzentos e oitenta contos. e duzentos mil réis), será atendida pela
verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal- Extranumer_ário, sendo·.273:000$0 (duzentos e setenta e três contos de réis) à conta da Subconsignação 05 -Mensalistas e 7:200$0 (sete contos e duzentos mil réis)
à conta da Snbconsignacão 08 --Novas admissões, etc., do vigenteorçamento ·do Ministério da Guerr:,..
Art. 3. 0 -Revogam-se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1941, 120.0 da Independência
53.0 da República.
GETULIO VARG.1S.

Eurico G .· Dutra.

e<~
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MINISTÉRIO DA GUERRA

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO
REPARTIÇÃO -

FABRICA DE CUR!TffiA

Tabela numérica
Número

4
5
3
1
1
4
2
3
2
2

'

I

1
9
2
2
I

Ref. de
salário

Função

Artífice ..................
Artífice ..................
Artífice ..................
Auxiliar de Engenheiro .....
Auxiliar de Engenheiro .....
Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Escritório .....
Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Escritório .....
Auxiliar de Escritório ......
Classificador ..............
Despachante ..............
Mestre ...................
Pr'aticante d~;; Escritório ....
Praticante de Escritório ....
Praticante de Escritório ....

Salário
mensal

IX
X
XI
XIII
XIV
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XI
XIII
IV

v

VI

500$0
550$0
600$0
700$0
800$0
400$0
450~0

500$0
550$0
600$0
650$0
600$0
700$f
250$0
300$0
350$0

Despesa
anual

24:000$0
33:000$0
21:600$0
8:400$0
9:600$0
19:200$0
10:800$0
18:000$0
13:200$0
14:400$0
7:800$0
7:200$0
75:600$0
6:000$0
7:200$0
4:200$0
280:200$0
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4 1.
2.
3.
4.

500$0

José Nical eta .
Luiz Alberto Zandoná.
Nicolau Fiori.
Paulo Debskj.

3 1.
2.
3.
4.
5.

Mtifice IX -

1

Arti(ice X -

550$0

Augusto Vicente Lindermann.
Francisco Wisniewski.
Frederico Reynaldo Schinzel.
Paulo Gapski.
J acob Sperancetta.

3-

Mtifice XI -

o00$0

1. Guilherme Rietow.
2. José Lemanczuk.
3. Marcos de Bona.

I - Au.xiliar de Engenheiro XIII 1. An\enor de Miranda Reis.

700$0
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Auxiliar de Engenheiro· XIV -

1 -

800$0

1. Gustavo Buel<.
4 -Auxiliar de Esc>•it6r{o VII- 400$0

1. Bernardino Inácio Gomes.
2. Carlito 1\facioski.
:3. Diogenes Poplade.
-4. Djanir Constantino de Lima.

Auxiliar de Escritório VIII -

2 -

450$0

1 . Belmiro de SoUza Lemos.
2. Julio Coprochinski •
.3 -Auxiliar de Escrit6rio IX -

500$0

'

1 . Alberto França.
2. Athos Leite Barreto.

3. Jovino Granemaml e Silva.
2 -

Auxilim• de Escritór·io X -

550$0

1 . Almir Luiz Barbosa.
2. Enock Luiz de Lima.
2-

Auxiliar de Esc>·it6rio XI -

600$0

1. João \Vulson Braz.
2. Yespasiano Fioravanti.

Classificador XII :_ •650$0

1 -

1. Newton Grein.
1 -

Despachante XI -

600$0

1. João de Oliveira.
9 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 .·
9.

Mestre XIII -

700$0

Alexandre Beltzack.
Antonio Boruch .
Antonio Taroszkievicz.
Custodio Vitor de Souza Rausis.
João Batista Riccio.
Olivio Nadalini.
Paulo Taroszkievicz.
Pedro Bandeira.
Guilherme Von Seelen.
2 -

1. Vago.
2. Vago.

Praticante de Escritório ll' -

250$0
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2 _;_ Praticante de Escritório V -

300$0

1. Lindonor A1berti.
2. Vago.
1 -

Praticante de Escritório VI -

350$0

1. 'Hamilton da Cnnha Braz.

DECRETO N. 7 .51!

Fixa

"!ls

-DE

8

DE

JULHo

DE

1941

'cru·acteristicas dos carvões nacionais de consumo ob1·igat6rio

O Presidenbe da República, usando da atribuição que lhe confE:!;re"
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do art. 9.0 do decretolei n. 2.667, ct,e 3· de outubro de 19i0, decreta:
Art. únieo. As características dos carvões nacionais, apropriados
aos diversos "QSOS industriais, de conformidade com os estudos e proposta do Consielho Nacional de Minas e Metalurgia, serão as que com
este baixam na relação rubricada pelo presidente do referido Cons~lbo.
da

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e 53.0
R~>nühlimL

GETULIO VARGAS.
~oão

de Mendonça Lima.

Características dos carvões nacionais de cortsumo obrigatório, a que se
refere o decreto n. 7.511, de 8 de julho de :194:1
CARVÃO

I R -

po

ESTADO DO RIO GRANDE DO' SUL

Denominação Comercial: ''Graudo"

Denomina-se "graudo"· o carvão que não sofre nenhum beneficiamento, a não .ger a eliminavão da móinha (Õ a 10 mm) e passagem pela
mesa de escolha.
Dimensões: de 10 a 500 mm.
Composição e Poder Calorífico:
Umidade normal - de 11 o/o.
'Eeor de cinzas (carvão seco) ............... .
Poder calorífic-o superior por quilograma (car-

34 o/o

. no máximo

yfio seco) . . ....................... .
5000 cal. no mínimo
Enxofre (carvão S€eo) ...........• ........... .
4%
no máximo
Aplicações Industriais:
Para gerar vapor em caldeiras fixas e de locomotivas ..
li R -Denominação Comercial: "Bitolado"
Denomina-se "bitolado" o carvão correspondente ao iLem anterior,
depois de b~tolado, de acordo com as. ne~essidades do consumidor.
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ComJ>osição e Poder Calorífico:

As ,mesmas que do item anterior.
Aplicações Industriais:
Alem das aplicações previstas no item anterior, o carvão bitolado
é usado nas caldeiras marítimas. e para gerar gás em gasogênios fixos
de grelha rotativa.

lll R -

Denominação Comercial: "Lavado"

Denomina-se "lavado" o carvã.o do qual se eliminou parte do xisto

e da pirita por processos hidromecànicos. O carvão, alem d·e lav_ado,
pode rer bitolado de acordo com as nec-essidades do consumidor.
Composição e Poder Calorífico:
Umidade normal de 13 o/o.
Teor de cinzas (carvão seco) ............... .
Poder calorífico superior por quilograma (carvão seco) .........•.................
Enxofre (carvão seco) ................... .
Aplicações Industriais:

29%

no máximo

5450 cal. no mínimo
2.%
no máximo

As mesmas previstas nos itens anteriores, quando se tornar neces-

sário

ü

emprego de carvão lavado.

CARVÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

I C -

Denominação Comercial: "Graudo''

Denomina-:se "graudo" o carvão qUe não sofre nenhum baneficiamento a não Ser a eliminação da moinha (O a 10 mm) e passagem
pela mesa de escolha.
Dimensões: de 10 a MO mm.
Composição e Poder Calorífico:
Umidade normal de 3 o/o.
Teor de cinzas (carvão seco) ............... .
no máximo
30%
Poder calorífico superior por quilograma (carvão seco) ... J ............... ·.. : .... .
5900
calorias no
mínimo
Enxofre . . . ............................ .
no máximo
5%
Aplicações Indus.triais:
Para gerar vap.or em caldeiras fixas e de locomotiVas.
/I C -

Denominllção Comercial:

~~Escolhido"

Denomin-a-se "éscolhido" o carvão bitolado de 12 a 100 mm, beneficiado à mão.
Composição e Poder Calorífico:
Umidade normal de 3 o/o.
Teor de cinzas (cãi:'vão seco} ............... ..
no máximo
25%

39

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Poder calorífico superior por quilograma (carvão seco) .................... _........ .

6400

calorias no

·Enxofre . . . . . . . ... -.................... .

3%

nu máximo

mínimo

Aplicações Industriais:
Alem das aplicaÇões previstas no item anterior1 o carvão "escolhi-

. 'dO" é usad'o nas caldeiras marítimas e para gerar gás em gasogênio.e

'fixos de grelha rotativa.

IIJ C- Denominação Comercial: ''Lavado"
Denomina-se "lavado 1' o carvão do qual se eliminou parte d·O xisto
pirita por processos hidromecânicos. O carvão, alem de lavado,
pode ser bitolado de acordo com as necessidades do C{)nsumidor,_ nos.
3 tipos seguintes:
Lavado graudo . . .... .. . .. .. ... . .... ..
25
a
60
rnrn
Lavado médio . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .
10
a
25
rnrn
Lavado fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
a
1O
mm

>e da

Composição e Poder Calorífico:
Umidade normal. de 4 %.

...reor de cinzas (carvãoe seco} ... ~ -• ...........

25%

no máximo

Poder calorífico superior por quilograma (carvão seco) ........................... .

6400

Enxofre ................................ .

2%

calorias no
mínimo
no máximo

Aplicaçõe-s Industriais: .
Alem das aplicaç.ões f>ll'·Cv.istas nos itens anteriores é usa-do para.
:fabricaoão de gás e coqne ..
·CARVÃI!l ·DI!l ES1'ADO DO PARAl'iÁ

Aos carvões do ·Estado -d-o Paraná serão aplicadaS. provisoria·m.ente
:as especificações referentes aos carvões de Santa Catarina.
Observações:
Será admitida. nas características acima indicadas, para os carvões do Rio Grande -do Sul e S. Catarina, uma tolerância de 10 %,
;mediante compensação de preço ou peso.
No cas-o de exceder o teor em cinza a tolerância acima fixada, a
;partida poderá ser recebida se o comprador concordar, descontando-s·e
em dobro o exce-sso verificado.
Será admitida a mistura de carvões semi-betuminosos com semi-antracitosos de Santa Catarina, nas _proporções que os consumidores
;puderem utilizar, a critério do Instituto Nacional Tecnologia::
Rio ,de Jane.iro, 4 de julho de 19,.U.- João· de Mendonça Lima.

40

ATOS DO PODER Ex;ECUTWO

DECRETO N. 7 .512--,.DE 8 DE JULHO DE 1941

Aprova o .regulamento para a Escola de Educação Fisica do Emércit(}'

o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere74, letra _a, da Constituição, decreta:

~rt.

Art. 1.0 Fica aprovado o regulamento, que com este baixa, paraa Escola de Educacão Física do Exército, assinado pelo gemwal dP.
divisão Eurico Gaspar Dutra, ministro de Estado da Guerra.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1941, 120.0 da Independência
53.0 da República.

&

GETULIO VARGAS.

Eu,rico G, Dut.ra ,,

Regulamento da Escola de Educação Física•
do Exército
Parte I
TITULO I
Da Escola 'e seus finS

CAPíTULO úNICO
Art. 1.0 A Escola de Educação Física do Exército (E.E.F.E.),
criada pelo decreto n. 23.252, de 19 de outubro de 1933, é um esta~
beleoimento militar que tem por fim:
a) o ensino especializado da educação física:
ed~ert<;ão física e a sua prática, no Exe~·cno;
promover e incentivar as coin:Petições espoFtivas inter-regionais, e organizar as representações do Exército naquelas em que devatomar parte;
d) realizar pesquisãs qlle se relacionem com o problema da edueacão·física, -e cooperar com os institutos científicos e congêne.l'"as parll!
·O melhor conhecimento do homem brasileiro;
e) estudar a~ m.odificações a serem introduz-idas nos regulamentos de educàêão física, afim de promover o aperfeiçoamento ·dO<

b) or tentar ·a

c)

método em prática no Exército e no pais.
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Parágrafo único. O ensino especializado será ministrado de acordo·
com as disposições contidas no pre~ente regulamento e a orientação
d;t EduCação Física será feita por meio dos princípios instituídos 1)&<
Escoln e aprovados pelos orgãos superióres do ExérCito.
Art. 2.0 A Escola tem sua sede na· Capital Federal, em lOcal que·:
rH~rmita a prát.ica de iodos os esportes terrestres e aquáticos.
TíTULO li

Plano geral do ensino
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO GERAL DO ENSINO

,,

Art. 3.0 Para ministrar o ensino .especializado da Educação
s~ca

F!~-~

a JI!scola mantem os seguintes cursos:
a) curso _de instrutor de educação física;
b) curso de' monitor de educação física;
c) curso de rriédico especializado em educação física;
d) curso de_ massagista espo'rtivo;
e) curso de mestre de. armas.

Art. 4,0 O curso de instrutor de educação física tem poc fim•
pror)Qrcionar:
a)

o conhecimento integral do método de Educação Física, se--

guido no Exército e no país, e da~ bases científieas crue a devem\
orJentar;
.
b) o desenvolvimento da capacidade técnico-pedagógica necessá:-·
ria ao instrutor de educação física, qualquer que seja o grupo de ins-

truendos e a forma de trabalho físico.
Ar L 5.0 O curso de monitor do educação física telll -por tilll:
a) o conhecimento integral do método de educação flsica seguido
no Exército e no país;
b) o treinamento físico e a capacidaàe pedagógica necessários ao
perfeito monitor de educação. f,ísica, inclusiVe nos esportes.

, Art, 6,0 O cursó de médico especializado em educação flsica tem •
por fim proporcionar:
a)

o Mnherimento das ciências biológiCas nas quais se funda-

menta a Educação Físieá e ·das bases que presidem o método ora em
vigor;
b) o estudo dos I'amo.s .das Ciências ·médicas ligadas à prática<
da educação física.
Art. 7.0 O curso de massagista. esportivo tem por fim ministrar
os conhecimentos e a· prática· necessários ao exerCício das funções ·de~
magsagista esportivo.
Art. s.o O curso de mestre de armas tem por fim proporcionar o•
conhecimento especializado da esgrima. sua prática é o desenvolvi-·
· J;TI.enta das· fUnções de mestre de armas.
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CAPíTULO II
ORGANIZAÇÃO' DOS CL"RSOS

Art. 9.0 Os cursos de instrutor e .de monitor de edumu:ão física;.
.cum a duração de oito meses, de~tipam-se respectivamenLe aos ofi!l)iais subalternos, excepcionalmente capitães, e aos sarg·entos e cabos,
combatentes do Exército que demonstr·arern a ner.essária aptidão entre
,o pessoal da tropa.
Art. 10. O curso de médico especializadO, com a duração de· oito

meses. destina-se aos primeiros tenentes médicos, excepcionaJrriente
f'apitãcs do Exército.
A:'t. 11. O curso de massagista esportivo, com a duração de oito

meses, destina-se aos cabos do Exército, recrutados entre os que
apresentarem as qualiqactes requeridas.
Art. .12. O curso .de mestre de armas, com a duração de oito
.meses, destina-se aos oficiais possuidores .do ~urso de instrutor de
·educação física, de comprovada aptidão na esgrima.
,CAPITULO III
DISTRIBUIÇÃo DAS DISCIPLINAS NOS CURSOS

A) Curso de instrutOI' de educação física.

AÜ. 13. O ensino neste curso compreende as matérias seguintes
-assim grupadas:
1.
2.
3.
4.

5.
"6.

7.
8 ..

a) Instrução fundamental: ·
Cinesiologia.
Anatomia e Fisiologia Humanas.
Psicologia.
Biometria (noções de Etnologia, de Biotipologia, de Antropometria e de Bioestatístiea) .
Higiene Aplicada e Socorros de Urgência.
Fisioterapia (estudo da massagem, estudo sumário da ginástica
ortopédica e. noções gerais das demais aplicações) .
História da Educação Física e o estudo crític0 dos diferentes
métodos de educação física. Organização da Educação Física, civil e militar.
Pedagogia e Metodologia ·cta Educação Física.

b) Instrução aplicada (execução e direção):
9. Educação Fisica geral e militar.
'10. Natação (inclusive saltos) e Polo Aquático.
11. Remo .
.12. Corridas.
13. Saltos.
'f 4. Arremessos.
15. Ginástica de' Aparelhos e Levantamento de Pesos e Halteres.
·16. Esportes Terrestres Coletivos (voleibol, basquetebol e futebol).
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:17. Ataque e Defesa: (box,
18. Esgrima.

-"jiu-jitsú~',

luta e capoeragem).

B) Curso de monitor de educação físi-ca.

Art. 14. O ensino neste
,guintes, assim grupadas:

curso

comp~eende

as

matérias se-

a) Instrução fundamental:

1. Cinesiologia {estudo sumário do aparelho locomotor).
2. Noções· de Anatomia e Fisiologia Humanas.
:a. Biometria (noções gerais, técnica e valor das medidas) .
4. Elementos de Higiene Aplicada e .prátiéa dos Socorros de Urgência,
'
6. :Massagem esportiva.
<;, História da Educação Física e
ligeira noticia sobre os métodos e sobre a organização da EducaÇão Física, civil e militar .
.7. Estudo do regulamento de Educação Física precedido de noções
de Pedagogia.
b) Instrução aplicadà (execução e direção):

Como no curso de instrutor, desenvolvendo-Se especialmente a

.parte de execução.

·

C) Curso de médico especializado ·em educação física.
Art. 15. O ensino neste curso cOmpreende as matérias seguintes
.assim grupadas:
a) Instrução fundamental:

1 . Cinesiologia.
2. Fisiologia Aplicada.
3. Cardiologia.
4. Bionergética (fisicoquímica aplicada, metabolismo basal e alimentação).
5 . "Psicologia .
·6. Biometria (estudo da Etnologia, da Biotipologia, da Antropometria e da Bioestatística) .
7. Traumatologia Esportiva.
8. Fisioterapia.
9. História da Educação Física e estudo crítico dos diferentes
métodos de educação física. Organizacão da Educação
Física, civil e militar.
1 O. Pedagogia da Educacão Física (estudo das ba.ses do método) .
b) Instrução aplicada (execução):
11 . Educação Física, geral e militar.
i2. Esportes Aquáticos (natação, polo aquático e remo).
'13. Esportes Terrest,re~ Individuais (corridas, saltos, arremessos, ginástica de aparelhos e levantamento de pesos- e halteres).
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14. Esportes Terrestres Coletivos (voleibol, basquetebol e. futebol).
15. E$portes de Ataque e Defesa (box, '"jiu-jitsú", luta, oopoeiragem e esgrima) .
·
16. Trabalhos práticos nos gabinetes e laboratórios da Escola.
D) Ourso de massagista esportivo.

Art. 16. O ensino neste curso compreende as matérias segujrrtes
assim grup~das:
a) Instrução {undannental:
1. Noções de Anatomia e ·Fisiologia Humanas.
2. Biometria (técnica e valor das. medidas).
3. Prática dos Socorros de Urgência.
4. Massagem.

b) Instrução aplicada (execução) :
5. Educação Física, ger3.I e militar.
6. Natação.
7. Basquetebol.
3 . .\.taque e Defesa ..
9. Poática nos gabinetes de fisioterapia da Escola, especialmente
da massagem esportiva.
E) Curso de mestre de armas.

Art. 17. O ensino neste curso compreende as matérias segu-intes
assim grupadas:
a) Instrução fundannental:
!. Estudo das E~colas de Esgrima e sua evolução.
2. Estatuto dos Regulamentos de Esgrima, Organização
da Esgrima.

Esportiv~

b) Instrução aplicada (execução e direção):
3. Educação Física Militar.
4. Esgrima de floreie, espada e sabre; atuação no jurt.
5. Prática da natação, do basquetebol e de ataque e defesa.

6. Prática como instrutor

~e

esgrima nos outros r ursos da Escola.

TITULO lii
Regime didático

CAPíTULO I
ORIENTAÇÃO !'lO ENSINO

Art. 18. O ensino na Escola de Educação Física do Exércit.o s<>
destina a especializar o pessoal para a orientação e a prátiea da Edutação Física nos corpos de tropa e estabelecimentos rriilitares, tend'o

ATOS DO. J?ODER EXECUTIVO

4õ

113m vista o preparo físico do 'homem, principalmente como comb~tente.

Art. 19 . .Os cursos _previstos neste regulamento devem revestir-se de rarater essencialmente objetivo, inclusive o que diz respeito
aos conhecim·entos básicos incluidos na instrução fundamental, os
quais devem ser de tal modo orientados que desde logo encontrem
ap!icacão.
Art. ·26. A inE~trução fundamental compreende o ensino de fnndo
·biológico, ci'estinado ao conhecimento do ser humano e o ensino de
fundo pedagógico, destinado ao estudo do método e processos empr.egados na Educação Física.
Parágrafo único.· Terá como objetivo:
a) '0 conhecimento das bases científicas pedagógicas que devem
ori_entar a educação física;
b) o conhecimento integral do método de educação fisica seguido
no Exércit0 e no país;
c) ') estudo dos ramos das ciências aplicadas aà problema da
educação física;
d) o estudo deste mesmo problema, tendo em vista o n:osdo
homem, clima e meio.
Art. 21. A instrução fundamental será ministrada:
- no curso de instrutor, de ffiodo que OEl alunos aprendam o es.sencial à boa .compreensão dos princ~pi-os do método empregado na
educação física;
- no curSo de monitor, .de modo que dê aos alunos uma idéia
muito geral e sumária com o mesmo objetivo;
- no curso de médico especializado, com o mais amplo desenvo!vimP-nto das matérias de fundo biológico;
- no curso de -massagista. serão dadag as noções gerais· indispensaveis, que encontrem desde logo sua aplicação na prática da mas-sagem:
- no curso de mestre de armas, v~sará u perfeito conhecimento
das escolas e regulamentos de esgrima.
Art. 22·. A instrução aplicada compreende o ronhecimento .:-te
"todos os elementoB- do método de Educação Física e da técnica dos esportes, praticados em nosso meio.
Parágrafo único. Tem como objetivQ:
a) o conhecimento de todos os elemep.tos do método;
b) o conhecimento dos elementos técnicos e prátiros dos esportes
·e suas regras;
c) proporci0nar capacidade de direção e execução na Educação
Física e de atuaç-ão como juizes dos diversos esportes.
Art. 23. A instrução aplicada é ministrada segundo o método
P a unidade de dout·rina·seguidos no Exército. de modo que os futuros
'instrutores e mestres de arma,s se tornem não só capa.zes da direção.
eomo tambem eorrP.tos ·executantes; que os futuros mOnitores venham
a ser perfeitos exf\cutanrtes e que os médicos e os ma·.::.sagistas se,jam
:apenas praticantes.

CAPíTULO li
BASES E NORMAS GERAIS PARA A ELABGRAÇÃO DOS PROGRÀM,~S DE
INSTRUVÃO

Art. 24. Os programas de instrução das diversas matérias serão
, e!aborados trienalmente pelos respectivos instrutores, e apresentados ·
à Direção do Ensino, cinco meses antes do início de cada triênio.
§ 1.o Esses programas, depois de revistos pei~ Direção do En-sino. serão submetidos à aprovação da Inspetoria Geral do Ensino.
do Exército, três meses antes do início do triênio.
§ 2.0 0::; programas trienais s~rão revistos anualmente pela Direeão do Ensino. afim de neles serem introduzidas as modifiqações.
telldentes a mantê-los atualizados cóm as novas técnicas, sendo submetidos á apreciação da Inspetoria Geral d{) Ensino do Exército, com
uma antecedência de dois meses pelo me:P-os, do início das aulas do
ano !e~ivo seguinte.
Ar L. 25. A disti~ibuição do tempo será proposta pelos instrutores. dentro de uma base estabelecida pela Direç.ão do Ensino, discriminando o número de aulas e de sessões práticas de que carecer,
à vista dos respectivos prOgramas, e revistas pela Direç.ão do Ensin(}
que as harrnoníza1·á entre si.
Art. 26. Os instrutores, na elaboração das propostas sobre seus
respectivos pr:Jgramas, limitarão os objetivos da matéria de cada
curso, segundo as suas categorias de ensino, ao essencial ao tra t()
dos problemas da Educação Física.
Ne.sses programas devem ser indicad-os:
a) sucintamente, os objetivoS do ensino da matéria;
b) pormenorizadamente, os diversos assuntos da matéria:
c) os processos da atividade didática;
d) os meios neoe-ssários à instrução.
Art. 27. Semanalmente serão organizad'os pelo :subd'iretor do-Ensino, quadros de trabalho contendo os assuntos Q.os diversos programas a serem tratados na. semana seguinte, os quais serão submetidos à aprovação do diretor do Ensino da Escola.
CAPITULO III
INSTALAÇÕES PEDAGÓGICAS

Art. 28. A Escola disporá, alem de edifíc.ios ·destinados à Administraç.ão e seus Departamentos, das -seguintes instalações pedagógic'as:
a) Estádio de treinamento.
b) Ginásio.
c) Sala de a!'mas.
d) Piscina.
e) Garage náutica.
f) S.alas de aula.
g) Salão para conferência, recepção radiofônica e proj-eç.ão cinematográfica.
h) Biblioteca especializada.
i) Gabinetes e laboratórios, instalados no edifício, do Departamento Médico.
Parágrafo único. Essas depenMncias. deverAo possuir toda a
aparelhagem moderna necessária ao desenvolvimento do .ensino e à
1/rática esportiva por par!Je oos alunos da Escola.
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CAPíTULO
A'l'lVlDADES

4.7

IV

EXTRA-ESCOLARES

Art. 29. A·s atividades fora da Escola compreendem:
visitas a institutos científicos e c.ongêner8s, estabelecimentos
de ensino e assoc_iações esportivas que interessarem .3o ensino, sob,
o ·ponto ·de' vista da organização e das instalações técnicas da Educação Físi'ca;
b) assistência a sessões cinemat.ográficas e filmes esportivos assim como a demonstrações e competições de- valor. técnico, com o objetivo de facultar _aos alunos colhe_rem ensinamentos mediante ob.r:ervação pessoal;
c) participação em competições no meio militar e no civil, a
critério do comandante e com a autorização do in·spetor geral doEnsino do ExércHo.
a)

Ti'rULO IV

Regime Escolar

CAPlTULO I
ANO ESCOLAR E LETIVO -

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO

Art. 30. O ano escolar ·é de oi lo meoos, c·ompreendendo o perJodo letivo, o de exames finais e o de férias escolares de 20 a 30'
de junho.
§ 1. 0 O período letivo de todos os cursos da Escola começa a
1.0 de março e termina a 10 de outubro de cada ano.
§ 2.0 O período de 10 de outubro a 10· de novembro é destinado
nos exame.s finais.
Art. 31. Quando o p'eríodo letivo não for iniciada no dia previsto, todas as demais datas sofrerão um igual adiamento.
Art. 32. O período compreendido entre o final dos exames e O·
início dos cursos do ano escolar seguinte é destinado às férias escolares, à revisão dDs programab previstos no art. 25, aos exames dd
segunda épocn. quando houver, e aos trabalhos relativos às matrículas para o ano seguinte.
Parágrafo únko. O mês de fevereiro destina-se aos exames
médicos, provas de seleção e matrícula .dos candidatos, e no decorrer·
da segunda quinzena aos exames de segunda época, se houver.
Art. 33. As férias do pe-s.goal militar e civil da Escola serão rBguladas pelas disposiçõas em vigor, sendo que o pessoal do quadro·
do ensino só pode gozá-las no período a que se refere o art. 32.
Art. 34. O dia escolar é de cinco tempos de instrução, realizados no expediPnte da manhã.
· Parágrafo único. Os tempos de instrução teem a duração de
quarenta e cinco minutos. havendo um intervalo .mínimo de quinze·
minutos entre eles.
Art. 35. O expediente da tarde é destinado ao prosseguimento
das . atividades administrativas e trabalhos .pedagóg-icos nos diversos Departamentos •.
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Art. 36.. O calendár-io de ano escolar é organizado anualmente
, pela Direção do Ensino.
CAPíTULO II
FREQU:ll:NCIA E DESLIGAMENTO

Ar,. 3.7. A frequência é obrigatória ..
§ 1°. Ao aluno que, por motivo justificado, faltar em um mesmo
·dia a Ulr?-a ou mais aulas ou outro qualquer trabalho escolai·, mar. car-se-á somente um ponto.
§ 2.0 Ao que faltar às aulas, nas condições anteriorés e sem mo··tivo •jus:t:U'icado, 'marcar-se-ão três pontos, ficando ainda slljeito à
puni-ção disciplinar.·
Art. 38.. A justificação das faltas é feita perante o subcoman.Jante, até o dia segumte.
Art. 39. As faltas dos alunos· serão tomadas pelos chefes do
·turmas e vel"ificadas 'peloS instrutores, os quais, logo após a sessão
de trabalho~ deverão registá-las a tinta no livro competente.
Parágrafo único. Merisalmente será publicado no Boletim da.
:Escola, o número de pontos do~ alunos.
Art. 4{). Nenhum instrutor pode dispensar alunos dos trab::t·thos escolares. salvo quando houver motivo súbito de força maior,
·do que dará parte ao subdiretor do :Ensino.
Art. 41. Ao aluno que alegar impos·sibiUdade de executar qual. quer exercício, embora com motivo justo, e mesmo que a ele se con. serve presente, serâ marcaüo um panto.
·
Art. ~2. O aluno ·que se retirar de uma aula ou de outro qual-quer trabalho, ou se recusar a executar qualquer exercício, sem ju:;:·to motivo, não só f1-ca .!:;Ujeito .a que se lhe marque ponto, como será
submetido à punição disciplinar que o caso comporte.
Art. 43. O aluno que co:npletar 20 pontos e desligado da Escola.
Parágrafo único. Se as faltas, numerosas e consecutivas, se
·de.rem por motivo de :força maior (doença ou acidente. comprovad·us
em inspeção de saude) e o aluno tiVer obtido nos seus trabalhos anteriores médifl geral cinco ou mais, o desligamento 1::6 se efetua, no
•.CHSO do aluno completar 40 pontos.
Art. 44. -0 .Comandante ·da Escola -poderá solicitar ao ministro
·a a Guerra por intermédio da Inspetoria Geral d·o Ensino do Exército e mediante parecer da junta médica da Escol'a, o desligamento
·do aluno· que, por motivo de saude, fraqueza orgânica ou incapaci·-dade não possa suportar, sem perigo, o intensivo trabalho físico da
Escola.
Art. 45. É desligado ·O ·aluno que, .aPós a segunda prova parcial·,
for julgado sem aproveitamento na forma do parágrafo único do
:art. ·52.
Art. 46. É tambem des!igado o aluno que cometer falta grave,
:a juizo do comandante da Escola, sendo esse ato comunicado à Ins. petoria ·Geral .do Ensino do Flxérctto.
Pará-gr.afo ;úni-co. -o aluno assim desfigado não poderá ser no·vamente ·matriculado na Escola.
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49.

Art. 47. O aluno que tiver .sido desligado por motivo de força
maiOr. (moléstia ou. acidente, GOmProvados em inspeção de, ·~·aude,
ou·. ordem do mini.stro da Guerra), pode obter uma nova matrícula
mediante as condições· normais de ingresso.
Art. 38. Os alunos desligados por outros motiV'os que não sejam
a conclu~'ão do curso, d·'Jença ou acidente -comprovados pela junLa médica da ·Escola, oú ordem do ministro da Guerra, indenizarão os cof1·es
públicos das· despesas extraordinárias de transportes e ajuda de c-usto,
ocasionadas pela matrícula.
CAPiTULO, III
HABILITAÇÃO DOS ALUNOS

Art. ,49. O aproveitamento dos alun(N,' é apreciado em func;.ão do
seguinte:
a) trabalhos correntes;
b) provas parciais;
c) exames finais ..
Parágrafo único. Os julgamentos são expressos por nota numé~
.rica va:riavel, de zero a dez, aproximando-se os resultados até décimos.
Art. 50. Os trabalhos correntes abrangem os exercíciog escritos, gráficOs, orais, em gabinetes e laboratórios, e tam.oem· os trabalhos de direção e exeéução que oo• instrutores exigirem dos alunos, afim de desenvolver suas aptidões ou verificar o seu aproveitamento e progresso.
Parág-rafo único. Em princípio não se dará graus aos ll·abalhos correntes; -entretanto, a critério do instrUtor, es·21'cs trabalhos
poderão. ter graus, uma vez que os alunos disso tenham prévio eonhecimento.
Art. 51. As provas parciais· são em número de três durante o
ano letivo;. suceder-se-ão a. intervalo.s' a.pi'oximadamcnlJe iguais e
obedecerão às seguintes prescrições:
a) há uma prova parcial, por matéria, que é prática para as da
instrução aplicada e para as matérias de Massagem e Socorros de
Urgência da instrução fundamental, oo'crita .para as demais.
b) as provas parciais escritas teem a duração de um tempo
de instrução e as práticas os tempos necessários à sua execução;
c) a prova parcial de cada matéria tem um grau dado pelo
rt•.:,'pectivo instrutor. Quando houver graus de trabalhos correntes
em determinada matéria, a nota de cada prova parcial é obtida pela
média aritnlética simples dos seguintes valores:
1. Grau da Prova parcial;
2. Média aritmética simples· dos graus dos trabalhos correntes
realizados no período corr~spondente ao da prova- parcial.
Art.' 52. ApóS a r:;egunda prova parcial, será apurado para cada.
aluno o grau por matéria; obtido pela média aritmética simples das
notas das provas parciais realizadas.
Parágrafo único. É considerado sem aproveitamento o aluno quenão alcance grau de habilitacão igual ou superior a quatro, obtido ·
pela média aritmética simples, quer no conjunto das matérias da
in•:::trução fundamental, quer no das matérias da instrw;ão aplicada.
Col. de Leis- Vol. VI
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Art. ·53. Os exames finais obedecem· às segumtes · prescr1çoes:
a) · há um exame
final por níatéria, compreendendo pro ...
vas escritas, orais ou práticas para as matérias de instrUção fundamentai, e p-r-ova prática par.a as matérias de instrução aplicada;
b) _há para cada exame final uma comissão examinadora constituida de- três membros, à a qual fará parte, obrig·atoriamente, · o
ins.trutor da matéria;
c) o ·grau das provas escritas, oraiS ou práticas, . será a média _aritmética das notas atribuidas pelos três examinadores;
d) as provas escritas te em a dUração máxima de três
(3)
horas;
, e) nas provas orais, cada examinador deve arguir o aluno
d'!l 10 (dez) a 20 (vinte)· minutos;
f) as provas práticas teem a duração necessária à execução
do que fQr. prescrito e cada. examinador pode arguir o aluno chco
minutos no máximo;
g) as provas práticas da instrução aplicada compreendem as
partes de direção .e execução, para os cUrsos de instrutor, m·onitor e mestre darmas ·a somente execução para os demais ·.cursos;
h) .quando o exame da matéria comportar mais de u'ma provã, o grau do exame final desta matéria será a média aritmética.
simples dos graus obtidos nas provas;
i) em um I)lesmo dia, os alunos. não podem ser chamados senão
a uma prova escrita e a outra oral ou prática;
j)' para as provas dos exames finais haverá, organizados pelo
instrutor, uma partP vaga sobr_e o eo::senciai da matéria e- tantos pontos quantos. forem necessários para abranger toda a ma-téria dada:
l) o. ponto sorteado na prova eserita não entra em sorteio para
a prova oral, quando houver.
Art. 54. As provas dos exames finais são realizadas sob a fiscalização da comissf\o exammadora e de outros membros do quadro
do ensino julgados necPssários, com a observância do seguinte:
a) o papel para as provas escritas deve ser rubricado por todos
os membros da comissão;
b) todo aluno que, dUrante a prova, se utilizar de meios não
, permitidos pela comissão examinadora para ·a solução das .questões,
tem grau zers:J P. é punido disciplinarmente;
c) para O aluno que, depois de iniciada qualquer prova de exame,
não puder c-oncluí-la, o comandante marcará outro dia para nova
prova, uma vez comprovado o justo impedimento.
d) o aluno que terminar uma prova escrita deve retirar-se imediatamente da sala
e) não é permitida qualquer prorrogação de tempo fixado para a
prova;
f) no julgamento das provas escritas são levadas em conta a correção e clareza de llnguagem;
·
g) realizada a prova ·escrita, a comissão entrega ao subdiretor
do Ensino, e dentro do prazo fixado, a:relação dos graus conferidos a
cada aluno;
h) os alunos terão conhecimento dos graus o_btidos pela publicação
destes em Boletim Escolar; cabe, porem,· aos mesmos, o direitO de recurso ao diretór do Ensino quanto ao julgamento da comissão examinadora.
Art. 55. Todas as medidas relativas às provas de exames finais,
constantes do artig~ anterior, aplicam-se tambem .às provas parciai's.
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Art. 56. Os exames fillais comportam as prov&.s constantes do5
quadros segumtes:
A) CURSO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃ~O~F~Í=S~!CA~.--------
~

Prova
escrita

.a t é r i a s

·--~~

Prova
oral

I
i

I
I

· InstJ•ução t u n d a r n e n t a l lI·
1. Cinesiologia . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Anatomia e Fisiologia Hu-manas . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~. Psicologia . . . . . . . . . . . . . .. . ..
4. Biometria (nocões de Etnologia, ·de Biotipologia, de
Antropometria e de Bioestatística) . . . . ... . . . . . . .
5. Higiene Aplicada e Socorros
de Urgência .. .. .. .. . ..
'6. Fisioterapia (estudo da massagem, estudo sumário da
ginástica ortopédica e
noções gerais das demais
aplicáções) . . . . . • . . • . ..
7. História da Educação Física
e estudo crítico dos diferentes métodos de educação físi.ca. Organização da
Educação Física, civil e
militar . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Pedagogia e Metodologia da
Educação Física . . . . . . . .

. Instrução aplicada
(Execução e direção)
9. Educação Física, geral e mi-

10.

Nata~i~r (i~~i~~i~~ · ~~it~~i · e

Polo Aquático . . . . . . . . .
11. Remo , .......... , ......... ,
12. Corridas ................ ; . .
13. Saltos ...... , , ............ .
14. Arremessos . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Ginástica de aparelhos e le.-

;:rr~~~se~to. ~~. -~~~~s...e.

Sim

I

·

1

Sim

I
I

Sim
Sim

.

1

1

1

l

I
I
I

l

I
I

Prova
prática

Sim

(1)

1

Sim

Sim

(2)

1
11

1

!
~·

Sim

Sim

I
I
1

Sjm

1

I
·
I
1

I
1

I
~·

s,·m

1

i
1

I

iI·

I
1

1

·I
I

i

Sim
Sim
Sim
Sim
Sir
Sim
-sim

16. Esportes terrestres (voi e ibo I.
basquetebol e futebol) ..
Sim
17. Ataque e Defesa (box, "jiú·!
.iitsú", luta e capoeiI
ragem) ............. , . .
S-im
18. Esgrima ...... , ~·.:._·.:_":_:·:..:·,c·,c·~·.:._·.:._· ----~--__!._________!____:S:::i:::i":.:.·__
(1) Para Hjgiene Aplicada.
(2) Para Socorros de Urgência.·
1

1

1

:.o·

1
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B) Ct}RSO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO'· FÍSIGA.

Ma t é r i a •.

Instrução furuiwmental

Prova:

escrita

prática

I

I

I
I. Ginesiologia (estudo sumário! .
do aparelho locomotor). ·I
2. Noções de Anatomia e Fisio-J
logia Humanas ........ •i
3. Biometria (noções gerais, téc- •
nica e valor das medidas),1
4. Elementos de Higiene Aplica-I
da e prática dos Socorrost
de Urgência .......... ·I
5. Massagem esportiva ....... ·I
6. Histórico da Educação Física! .
e ligeiras notícias sobrer
os métodos e sobre a or-J
ganizacão da educação fí-f
sica, civil e militar ..... ·I
7. Estudo do Regulamento de!
Educação Física prec.edi- 1
do de noções de pedagogia!

Instrução aplicada
(Execucão e direção)
8. Educa cão Física, gerai e· militar .................. i
9. Natação (inelusive salíos) L!
Polo Aquático ......... I
10. Remo ......•............. -I
11. Corridas .................. 1
12. Saltos ... , ......... , ....... 1
13. Arremessos . . . . . . . . . . . . . . . !
14. Ginástica .de aparelhos e levantamento de pesos ej
halteres ............... 1
15 ~ Esportes terrestres coletivos/
(voleibol, basquetebol oi
futebol) ............... ~·
16. Ataq~e e defesa (box, "ji~.
Jitsú", luta e capoeiragem) ...............• J
i7. Esgrima ................... /

(1)
(2)

Prova

I

:: l

Sim
Sim

Sim

I
Sim

( 1)

111

I

Sim (2)
Sim

I
I
I
I
I
I
I

Sim

.I
Sim

I

Sim

I
I

I

I

I

I
I

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sun

11

Sim
Sim

i!

Siln
Sim

·~~~----~------~'----~
Para Higiene Aplicada.
Para Socorros de Urgência.
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a) 'cuRso DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM, EDUCAÇÃO FiSH:iA

----

Matérias

: Prova
I escrita

II

Prova

Prova
oral

prática

I

i

Instrução (undumental
1 . Cinesiologia

1

............... !

2. Fisiologia Aplicada ......... 1
3. Cardiologia ................ 1
4. Bioenergética (fisicoquímioa 1
aplica,da, metabolismo ba-:
sal e alimentação) ...... )
5. Psicologia .............. · · -I
- 6. Biometria (estudo da Etna-:
' logia, da Biotipologia, 'dal
Antropometria e da Bio-1
estatística) ...... -...... i
7. Traumatologia Esportiva ..... (
8. Fisioterapia ................1
9. História da Educação Física e;
estudo critico dos dife-1
rentes métodos de cduca--t
ção física. Organizac;ão!
da Educação Física, civil!
e militar) .............. j
10. Pedagogia da Educação Físioa1

f~~~~do. ~.·~. ~~s~~ .d~ .mé~ i
lnst>·ução aplicada
(Execução)

11.
12.
13.

Sim
Sim

Siril

j
I
1
1
1

Sim
Sim

1

I

Il

Sim
Sim

Sim

1

1

!
'1
j

Sim

1

1

Sim

I

\
1.

l
!

i

I
I

i

I
I

II
l

11

I

!

!

I

Sim
Sim

II
I
I
I
!
I

I

i

1
Educação Física, geral e mi- !
Sim
litar .................... ,
I
I
Esportes Aquáticos (natação,•
I
I·
Sim
polo aquático e remo J •• 1
l
l
Esportes Terrestres indivi-1
1
I
duais (corridns. saltos,(
l
arremessos, ginút::tica de!
aparelhos e le\'alltamenloi
1
Sim
\
· de pesos e halteres) .... I
j
Esportes Terrestres Coletivc-s 1
1
(voleibol, basquetebol cl
i
I
Sim
futebol) ............... ;
i
Í
1
Esportes- de Ataque e Dl:'lfesa:
I
(box, "jiú-jitsú", luta, ca-l
1
t'
Sim
poeiragem e esgTima) .. I
1
Trabalhos práticos nos gabi-:
1
1
1
neles e laboratórios da 1
I
Escola .. .. .. .. .. .. .. i
(i) _ __,__
1 _ _ _ _1,_____
(!) Relatório no fim do curso.

[

1

1

14.
15.-

Sim
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D) CURSO DE MASSAGISTA ESPORTIVO

l\latérias

1.

2.
3.
. 4.

Instrução {unda'Yf'!'ental
Noções de Anatomia e Fisiologia Humanas .- ...... : . .
Biometria (técnica e valor das
medidas) ............. .
Prática dos Socorros de Ul'gência ............... .
Massagem (estudO particularizado) ............... ,

. Prova
escrita-

Prova

Prova
prática

~nal

I
Sim

Sim

i

I
I
'I
I

Sim

Instrução aplicada

Sim
Sim

Sim

1

(Execução)
\
5. Educação Física, g-eral e mil
Sim
litar .. " .. " " .. " "."
Sim
6 .' Natação .................. .
Sin1
7. Basquetebol . . . . . . . . . . . . . . .
I
8. Ataque e Defesa . . . . . . . . . . . .
I Sim
9. Prática no gabinete de fisiote'
rapia da Escola, especialmente da massagem esportiva ....... _. .:._·._,._._._·.:._··-'-----·'-:-c--,-:c:--'---""(1-')--:(1) Os alunos terão, nesta parte, uffi grau· de aptidão dado pel6
instrutor da matéria no fim do ano letivo.
1

1

1\

1

.

E)

CURSO DE. MESTRE DE ARMAS

Matérias

Prova
escrita

Prova
oral

I
I ProYa
1

IJrática

1

I

Inst?·uçiio fundamental

I

1 . Estudo das Escolas de Esgri ~

ma e sua evolução ..... .
2. Estudo. dos Regulamentos de
Esgrima, Organização Esportiva da Esgrima .....

!

Sim
Sim

Sim

II

Instrução aplicada

(Execução e direção)
3. Educação Física militar
4. Esgrima de flore te, espada e
sabre; atuação do juri ..
5. Prática da natação, do bas·quetebol e de ataque e defesa
~. Prática como instrutor de· esgrima nos outros cursos
da Escola ............ .

I
II

I
I
I
I

Sim
Sim
Sim

Sim
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Art. 57. O grau de aprovação por matéria será a média dos
graus das três provas parciais mais o- grau do exame final, com
os pesos; 1·, 2, 3 e 4, respectiva·mente.
§ 1.0 É -considerado aprovado o alunn· que obtiver grau final
igual ou superior a 4.
§ 2.o O aluno reprovado, no máximo, en1 duas matérias, tem
direito a fazer exames em segunda época.
Art. 58. Não há exame de trabalhos práticoS executados nos
gabinetes e laboratórios da Escola. Os alunos médicos apresentam
no fim do ano letivo, um_ relatório sobre os mesmos, que é julgado
_(por uma· comissão constituida pelos chefes dos gabinetes e laboratórios em que tenham eles sido realizados.
Parágrafo únic.o. \ O grau. dado ao relatório constitue o grau
de exame dessa matéria.
Art. 59. A nota de classific.ação fí'nal é ü'btida pe1a aplicaç.ào
da fórmula
(m I.F. X P)

N=

p

+
+

(m LA. X

P,)

p,

Onde N é a média ponderada das seguinte-s parcelas:
1) Média aritmética dos graus de aprovação da instrução fun-

damental (m I.F.), com o peso (P) 2 para o eurso de
médico especializado e 1 para os demais;
2) Média aritmética dos graus de aprovação nas matérias · da
instruçã.:i rtplicada- (m LA.), com peso (P1) 4 para cursos de monitor e de mestre de armas, 3 para o de instrutor e · 1 para os demais.
Art.
ficaç'Ões:
4 a
6 a
7,51

60. As notas· de fim de curso recebem as seguintes quali-

6 ( exclusive) - Regular;
7,50 (inclusive) - Bem;
a 10- (inclusive) - Muito bem.

Art.. 61. O aluno que concluir qualquer dos cursos da Escola,
corri a qualificação "MUito bem", terá ''Menção Honrosa", feita em
Boletim do Exército.
·
ArL 62. A Escola concede diploma aos alunos aprovados nos
exames finais dos respectivos cursos, salvo aos oficiais do Exército
cujos assentamentos fazem fé.
CAPíTULO VI
MATRÍCULAS -

PROVAS DE SELEÇÃO

· Art. 63. o. ministro da Guerra,. por proposta do inspetor gel'al
do Ensino do Exército, fixa anualmente, até 30 de novembro o número
de alunos de cada arma e do Serviço de Saude do Exército bem
comq da Marinha, da Forca Aérea, das Polícias Militares e do~· Cor-
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pos de Bombeiros, a admitir no ano· seguinf..e, em cada- um dos cursos da Escola.
Parágrafo único. Para a organizaç.ão dessa r,.·ropoSta a Inspetoria Geral do -Ensino _do Exército l~:va em collsideracão os seguintes
dados. que lhe são comunicados a!1i 31 de outubro:
a) indicação do comando da Escola do número de alunos que é
possivei admitir em cada um dos cursos;
b) indicação da-s Diretorias das Armas do número de vtgas que
lhes c.onvem atribuidas, para atender às necessidades da respectiva
arma, em irJstrutores, -massagistas e monitores de educação física;
c) indicação da Diretoria de Saucte do Exército do número de vagas que lhe convem atribui·das, para atepder às necessidades do ·serviço e:tn médicos especializados.
Art. 64. A matrícula de oficiais, graduados dO Exército nos diferentes cursos, é feita mediante designação das l'espoctivas Diretorias de Armas e de Sauct'e do Exército, a pedido do intere3sado ou
compulsoriamente, de acordo com as conveniências do servi co.
§ 1. 0 As designações ·a pedido são feitas mediante requerimento,
entregue até 30 de setembro e encaminhado ate 31 do outubro devidamente .mstruido quanto à satisfaç.ão pelo candidato das condições
de matrúmla especificadas no a ri. 69 e seus parágrafos.
S 2.0 As designações são Gompulsórias, quando for necc:.;sário
preenehcr as vagas resultantes do número Insuficiente de requerentes
habilitados para a matrícula e devem recair sobre oficiais, sargentos
e cabos que Lenham revelado acentuado pendor pela prática da educação fí.sica, inclusive dos espOI'tes, e· satisfaçam as eondições de matrícula especificadas no art. 69 e seus parágrafos, com exceção das
provas práticas que são realizadas na Escola, cabendo ao comandante
cta_ mesma decidir sobre o aproveitamento ou não desses candidatos.
conforme os esrlat'ecimentos da comissão designada para esta·a provas.
"§ 3. 0 As vagas que resulLat·em da falta de candid.utos habilitados em uma arma podem reverter em benefício das outras armas.

.

Art. 6"5. A matrícula de militares da Marinha, da Força Aérea,
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros é . feita mediante designação dos comandos resPectivos, e aptesentação dos mesmos di, retamente à Escola, até 1 de fevereiro, aCompanhados dos documentos
cowp:·obalôl"ios de pJ·ee.qcitimento das condi<:ões exigidas no presente
regulamento.
Art. GG. As DireLol'ias de Armas e de Saude do Exérc<to dão
conhecimento à Inspetoria Geral do Ensino do Exército. até 1 de janelro, das designações feitas. e provideuc1am. Com a necessúria antecedfncia. a apresentac~o dos militares designados, afim de que todos
cstej:~m na Escola a 1 de fevereiro.
'
Art. G7. Todos os candidatos apresentados para a matrícula,
são submetidos a rigoroso ._xamc médico na próprja Escola, e só serão
matriculados os que forem julgados aptos ao regime de trabalho dos
,respectivos cursos.
'
Art. 68. As rN·m·as pt•tíUeas e:xigidás
pelidas na sede da Escola.

~•ara

a matrícula são re-
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Art. 69. Todós os candidatos à matrícula nos cursos da Escola,
inclusive os designados compulsoriamente, devem sati"Sfazer às seguintes condições:
A) Pant o curso ele instrutor de educação física:

1) ser oficial Suba! terno, excepcionalmente capitão, e.om· Uois
anos de arregimentação nó mínimo, inclusive como aspirante, quando
do Exército;
2) te.r idade inferior a 30 anos;
3) apresentar condições de saude e robustez física compativeis
com as fUnções de in:>trutor de educação físiCa, e comprovadas· em
inspeção de saude; realizada no corpo 0'1 estabelecimento onde servir;
4) realizar, peran~e comissão nomeada pelO comandante do corpo
ou estabelecimento onde servir, com os result.ados mínimos pr-evistos,
as provas do quadro seguinte:
Natureza
das

provas
I I! -

I!!

Condições

rnínimos

execut.ão

de

100 rn .......... .

15 s

Partida livre. Corrida in-

n1........ .

G m 30 s

Salto em altura ..

1,20 m

Em turmas conduzidas
por um guia com · a
passada aferida. Em
pista ou estrada.
3 tentativas em c-ada altura: 1,10 m, 1,15 m e
1,20 m.
1

1500

IV·_ Salto

em
cia ..

·ctividua!.

distân-

V, -:- Trepar na corda.
VI -Lançamento de
granada . . . . .

VII

Resultados

.li ':\ ·tentativas.

Marca-se do
' ponto onde .é tomado o
m1pulso.
1
j Subir sern auxílio dos pés.

;

25,00 m

Levantar e trans- '
portar . . . . . . , . Trans;porte· de
um· saco
de 50 kg

i G:·anada inerte pesando

I

G50· g, 3 lançamen:,o:;.

I
'I

a

100 m (80 s)

i

j.
B) para o curSo .de rnonitor de

Tempo contado do momenta em que o :;ac(• f)
tocado.

e<lucação {'isica:
1) s·er terceiro sargento de fileira ou cabo com o curso de formação de .sargento e ter no mínimo qual-ro anos de praca, quando
do Exército:
2) ter boa conduta;
3) ter menos de 24 ano.s· de idade;
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·
4) apresentar condições de saud0 e robustez física compativeis
com as funções d8 monitor de educação físiüa, e comprovadas. em
msp~ção de saude, realizada no corpo ou estabelecimento onde
serv1r;
5.) ser da categoria de ''selecionados", isto é, ter realizado, no
corpo unde serviu; satisfazendo os resultados mínimos, as provas
práticas constantes do Reg·uJamento de Educação Física (3.a parte) ,
C)

P.ara o curso de médico especializado:

1) ser primeiro tenente médiCo, excepcionalmente capitão;
2) ter idade inferior- a 35 anos;
3) apresentar condições de saude e robustez fisi<ca compativeis
com as funções que vai exercer, e comproyadas em inspeção de saude~
realizada no corpo ou estabelecimento onde servir;
4) realizar, perante comissão nOmeada pelo comandante do corpo
ou estabelecimento onde servir, com os rec;ultados mínimos previstos,
as provas do quadro seguinte:
N~tureza

Condições.,
de
execução

Resultados

das
provas

mínimos

100 m .......... .

16 s

Partida livre. Corrida individual.

!I -
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4 m 15 s
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por um guia com a
passada aferida.

I!I -

Salto em altura ..
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IV -
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cia ..
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I~

v
VI -
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i
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distân-

Trepar na corda.
Lançamento
granada ...

ponto onde é tomado o
irnpulso.
Subir com auxílio elos

3m

Grann.da

de

Levantar e transportar . . . . . . .

20

de 30 kg
(30 s)
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'G50 g, 3 lançamento.:=.

m
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a

"100· merros

.
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pé~.

r

I Transporte de.)
I um saco
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curso de massag'ista esportivo:

1) ser cabo com o curso de formacão 'de sargento d~ filéii;a ou de
saude e ter, no máxirno, 4 anos· de praca, quando do Exé1·cito;
2) ter boa condu-ta;
3) tel' ·menos de 24 anos de ,idade;
4) apresen'tar condicões de saude e robustez física compativeis
r.om as funÇões de massagista, e comprovadas em inspeção de saude,
realizada no corpo ou estabelecimento onde servir;
5) realizar, perante comissão nomead·a pelo comandante do corpo
. ou estabelecimento onde servir, as provas prevista.s neste regulamento para os candidatos ao curso de instrutor, com os niesmos resul-

tados.
E)

Para o curso de mestre de armas:

1) ter o cm:so de instrutor de eduCação fi.sica e possuir excepcional
aptidão pal'a .esgrima;
2) ter, no máximo, 35 anos de idaae;
3) apresentar condições da saude e robustez física compativeis
com as i unções de mestre de arma:;, e comprovadas em inspeção de
:;aude realizada 110 corpo ou estabelecimento onde servir;
4) ser aprovado em rigorosa prova prática de esgrima, das três
· c.~rmas de mão! reaiizada na Escqla, perante juri especial.
§ 1.0 As condições de saude e robustez física, exigidas nas letras
A, B, C, D e E, são venficadas em inspeção ~·igorosa, sob 'o ponto ue
vista clínico~semiótico, não devendo os candidatos apresentar nada
capaz de ser prejudicados pelos exercícios ffsicos, tais como lesões or-·
gânicas ~ moléstias de diversas naturezas, compatíveis com o serviço
m1lltar, ·mas, incomp{.ttiveis com as prova::~ de seleção 1ís1ca, int:lusive
males venéreos, sífilis, úlceras de diversas naturezas,· vegetações adenóides, hlpértroXias amigdalianUs; lesões nasais auriculares, labir1nti~
cas, desnutriçfw etc., que o médico deve pesquisar minuciosamente,
recorrendo-se, sempre que possivel, de exames de gabinete e laboratóriO~.

§ 2.0 Quando nóuver n'ecessidade de esclarecimentos, que não pos~
sam ser obtidos nos corpos de tropa, por falta de meios próprios, Os
f:a:Hllaat.os serão encaminhadcs às sedes das Regiões, e, somente depois
_•je verificada sua capacidade í'ísJCa, seu estado de higidez, serão man~
(,ao os a matrícula na Escola.
§ 3. 0 Os candidatos são ainda examinados sob o ponto de vista d8
··sua integridade física, bem quanto· às reações de exercícios, não so.::J!t-nte as já .cogitadas no perfil ·morfo-fisiol'ógico, como tambem as
ve1·1fwadas após as 1 provas práticas, obs-ervando-se a existência ou
att. de fadiga intensa e prolongada, lipotimias1 sfl'wopes, taquicardia
mtenstt e prolopgacta, hipertensão arterial, etc.
Art. 'i(J:.. A idade exigida para a matrícula 'é referida ao dia 1 dr:março.
Art. 71. Todos os militares serão .encaminhados à. Escola, com as
fichas ·biométricas e a do modelo anexo.
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Parte 11
TíTULO I
Dir'eção e Administração da Escola

Orgãos de Execução

CAPíTULO I
ORGA:\IZAÇÃO GI!:RAL

Art. 72·. A E.s,coJa de Educação Física do" Exército, dlretamentt
suhol'dinada à Inspetoria Geral do Ensino do Exérclto, tem a seguintf"
organização:
.-\._) Com?.ndo - orgão de dirrção-.
B) Orgão de exectH~flo.
CAPíTULO !I
Dü COMANDO -

ORGAO DE DIREÇAO

A1·t. 73. O comando da Escola tem a seguinte organização:
a) , Comandante, diretor do Ensino oficial superior .combatente, de pre1'erência com o curso de educacão física;
b) Subcomandante - major ou capitão combatente, de preferência com o curso de educação física;
c)
Subdiretor do Ensino - major ou capitão combatente, com
o curso de _educa~~ão física.
Atr·ibuições do comando

Al'L. 74. O -comandante é a primeira autoridade da Escola c
como tal, respons.;xvel pela superintendência, orientação e fiscalização de tOdos os serviços técnico-pedagógicos e administrativos.
Att. 75. Ao comandante compete:

1, superintend~'h\ orientar e fiscalizar, para coordená-los e sistemat.izá-Ios, todos os serviços- técnico-pedagógicos e a-dministrativos
da- Escola·
2, cte.Sempehhar ac; atribuições previstas no Regulamento Interno
e do:; Servir;-os Gerais e do Regulamento de Admimstração do Exéreita
t·_m tudo o que for compativel com o regime escolar;
3, zelar- para qu8 o ensino acompanhe o desenvolvimento da
técnica mais aperfeiçoada e das ciências aplicadas à educação físíoa
e seja permanentemente mantido dentro da unidade de doutrina ra~~
cessüria ao I~xército:
4, propor à Insp0toria Gerai do Ensino do Exé:roito as medidas
necessárias ao desenvolvimento do ensino na Escola e da Educnr,:,ãv
Ffsica;
5, acompanhar o funcionai:nento dos diversos Departamentos e
orgãos de admin:istracão, no sentido de verifi-car se o regulamento
dtt Escola 6 cumprido com exatidão;
6, examinar e submeter com parecer à aprovação definitiva da
Inspetoria Geral do Ensino do Exército os programas de instrução
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das diversas matérias dos diferentes cursos, e quaisquer diretrizes
de ordem didática;
7, decidir sobre todos os assuntos dependentes do comando e
informar ou dar parecer sobre os requerimentos,· petições, memoriai~
e todos os documentos que escapem à sua autoridade, subrn2tendo-os
a despacho do inspetor geral de Ensino do Exército;
8, informar, ou dar parecer, acerca dos trabalhos e sobre todos
os assuntos referentes à Educação Física;
9, ·.)laborar ou examinar, assistido pelos Departamentos da Escola, os -projetos, planos e. estudos que forem ordenados pelo inspeto1'
geral do Ensino do Exéricto, apresentando as su-gestões convenientes;
10, determinar a organização, por intermédio dos Departamentos,
das contribuições sobre os assuntos destinados à elucidação dos trabalhos afetos à Escola;
11, .propor ao inspetor gei'al do Ensino do Exército, D pessoal
da Escola e o funcionamento dos divm·sos cursos, o número de matrículas, . nomeaç.õe~, designações e contratos do pessoal docente e do
quadro administrativo, quer '_fixo, quer extranumerário, e do ·contingente que lhe for afet-o;
12, propor. ao inspetor geral do Ensino do Exército, a requisição
temporária de oficiais das armas ou dos serviços, ou ainda, especialistas e técnicos de notória ·Capae.idade para trabalhos em comissões
que exijam competência especializada;
13, informar seguidamente à Inspetoria Geral do Ensino do Exército, da marcha do ensino e da administração, apresentando ao in.petor geral do Ensino, até 15 de janeiro de cada ano, um relatório
circunstanciado dos trabalhos referentes ao ano anterior e propondo
as medidas necessárias concernentes à maior eficiê!).cia da Escola;
14, facilitar D. pleno exercício da autoridade do inspetor geral
do Ensino. durante as suas inspeções, bem como as observações e ve:-ificações ··particulares pelo mesmo determinadas, tomando todas r\5
medidas e providências necessárias;
15, correspondH-se. dir'etamcnte, sobre os assuntos que interessem à E-scola, com as autoridades militares e civis, quando não for
exigida a.intervenç.ão da Inspetoria Geral do Ensi~o do Exército;
16, velar pela fid observância das. leis, regulamentos, instru- ·
çõe·s~ diretrizes ou orcle.ns em vigoy, atinente-s à Escola, bem corno pela
rlisciplina do pessoal militar, docente, administrativo e diséente;
17, ctêsligar os alun,os de acordo com as normas previstas neste
regulamento;
18, nomear _JJ .junta de inspeção de saude para o exame médico
dos candidatos à matrícula, no início do ano, ou quando for necessário, e as comissões examinadoras para os exames finais;
19, desempenhar todas as demais atribuições especiais previstas
neste regulamento.
Art. 76. Ao sub comandante e fiscal administrativo incumbem
as atribuicões previstas no R.I.S.G. em tudo que for compativçl
com o regime escolar, e mais:
1, secundar o comandante na fiscalização dos serviços técnir.o:>edagógicos e administrativos;
2, organizar todo o expediente de assuntos gerais que tenham de
ser submetidos ao comandante -da Escola; ·
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3, fazer publicar, em boletim, todas as 9rdEms e medidas relativas ao rensino e aos demais serviços ·que devam ser do conhecimento
ge'ral;
~
~. apurai' as faltas d~ pessoal da EscQla.
Art. 77. Ao sub diretor do Ensino incumbe:
1, organizar cvoràenar o ensino nos diferentes cursos·;
2, organizar as diretrizes de instrução ref~rentes aos oBjetivos
a atingir nas diversa~ matérias,_.. quer- de instruçao fundamental, qu:er
de .instrução apl.icada, e a repartição do tempo;
3, coordenar os ·programas de instrução encaminhados pelas
Secções do Departam8nto de Ensino e promover a publicação do;-:;
me8mos acompanhados das respectivas dirétrizes;
.
4, organizar o cale-ndário do ano escolar, com a indicação.
dos prazos e horários necessários h execução das determinaçõ.eB
const.antes das diretrizes de instrução;
'
5; org·anizar as t.urmas, respectivamente, para as instruções
fundamental e aplicada;
6, elaborar os quadros de trabalhàs semanais;
7, acompanhar ~ fiscalizar o desenvolvimento do ensino, fazendo cumpri!' os programas, coordenando e .. sistematizando o ensino das malérias da instrução fundamental de fundo pedagógico;
8, reunir, semana-lmente, os instrutores 'para o estudo de as~untos de ordem~ pedagógica e didática;
·
9, organizar os padrões de efioiêricia para os diversos cursos,
isto é, prescrever o tempo julgado necessário para obter eficiência
escúlar, bem como o carater das provas median.te as quais Sf3 pro~
cederá à qualificação dos alunos;
tO, marcar com antecedência as provas Parciais e aprovar aos
questões propostas para as mesmas;
.
1 i, verifj.car o aproveitamento . e a coordenação em geral, do
trabalho do pessoal pertencente ao quadro do ensino;
12, organizar o plano para os exames finais e propor ao diretor do Ensino a constituição das comissões examinadoras;
13, fiscalizar n realização e o respectivo julgamento de todos
os trabalhos, provas e exames;
'
14, ter sob sua responsabilidade a apuração das médias, graus
de habilitação, graus de exames e 1 notas de classificação final dos
alunos· ·
Hi, -ministrar pessoalmente, ou por intel-médio dos instrutoi-"e-s
c:::spe.cializados, o ensino referente às sessões de treinamento físico
dos instrutores e monitores da Escola:
16, apre-sentar, até 15 de dezembro de cada ano, relatório, contendo:- juizo sobre a atividade revelada pelo pessoal do '
Quadro do Ensino sob sua dil'eção;
- estudo crítico pedagógico da instrução fundamental e aplicada com seus defeitos e possibilidades de desen\
volvimento; .
- proposta de medidas práticas para seu aperfeiçoamento em ciclo de um ano;
· "'"'-- proposta de diretrizes gerais para o ano letiYo seguinte.
·
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CAPíTULO IH
DOS

ORGÁàS DE

~XEX!UÇÃO

Art. 78. Os orgãos de, eXecução te em a seu cargo o.s serviços técnico-pedagógicos e administrativos e compreendem:
'A) Na esfera técnico-pedâgógica:
4) Departamento do Ensino.
b) Departamento Técnico.,
c) Departamento Médico.
B) Na esfera administrativa:
a) Secretaria.
b) Departamento A~ministr:itivo.
Parágrafo único. Os orgãos de 1 execução dos serviços técnicopedagógicos teem alem de seus encargos escolares, os relativos:
a.) h orientação da prática da educação física geí-al, ef>POI:tiva,
e da esgrima, no Exérqito;
b) ao estudo dos problemas médicos, técnicos e didáticos ligados à educação física;
c) à elaboração de projetos de regulamentos, diretrize::; ·e instrução para educaçãü físi'Ctt do Exército;
d) à realização. de competições de esportes terrestres e aquáticos! praticados no Exército e à elaboração dos respectivos programas; ,
e) às publicações necessárias à difusão da . Educação Física;
f) à correspondência· com as organizações esportivas, em geeal,
institutos científicos e congêneres, nacionais e estrangeiros.
CAPITULO IV
DEPARTAMENT_O DO ENSINo

Art. 79. O Departamento do Ensino tem por fim:
a} coordenar e sistematizar o ensino· ministrado na Escola,
tendo em vista os diferentes cursos previstos no Planü Geral, do
Ensino;
b) estudar todos os assuntos de ordem pedagógiea e didática;
c) fixar os objetivos das diversas matérias, os padrões de ~fi
ciências para cadà curso. e oS processos de inst,rução.
Art. 80. O Departamento do Ensino abrange:
a) Seccão de Instrução ApUcada;
b) Secção de Medicina Especializada;
c) Secção de Esgrima.
Parágrafo único. O Departamento do Ensino mantem um arquivo especializado de documentação pedagógica, ·aspecialmente didática, de maneira que se possa facilmente aferir do estado do
ensino em cada ano letivo.
Art. 81. A secção de Instrução Aplicada tem a seu cargo coordenar e sistematizar o ensino das matérias da Instrução Apl'ica. da, com exceção da esgrima, cabendo a ·ela a responsabilidade i me-
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diata e direta do trabalho, e do seu desenvolvimento, rendimento e
eficiênc.-ia.
Compete-lhe especialmente:
'1, organizar o calendário do ano letivo de instrução aplicada
para a consequente distr·ibuição dos. horários dentro do plano geral
de conjunto, préstahelecido pelo subdiretor de Ensino;
2, organizai' e fazer cumprir os programas da instrução aplicada, de acordo .com a doutrina, método e regras elaboradas pelos
orgíi.os da Escola, pa:ra a orientação de toda a instl'Ução;
3, organizai', dentro dos prazos previstos na.s diretrizes de instrução, as sessões de trabalho· físico;
4, pt·o:gor qualqLHH' medida que importe _em melhor rendimento
da instruçao aplicada;
5, emitir pare~f:'i.' sobre quaisquer assuntos atinentes ao ensino e à tfü:míca das matérias da instrução aplicada;
6, oromover estatísticas e inquéritos sobre a matéria de sUa
competência;
·
7. organizar e manter em dia, índices alfabéticos e remissivos das decisões finais dos assuntos de sua competência;
8, solicitar os meios materiais e recursos necessários à execução dos programas da instrução aplicada;
9, promover as competições internas da Escola;
1O, encarregar-se do preparo das representações do Exército para
as competições de qn'~ c mesmo participar.
Art~ 82. A se·cção de Medicina Espcc~alizada tem a seu cargo
coordenar e sistematizar o ensino das matérias de fundo biológico
da instrução fundamental, bem como os trabalhos prátiCos correlatos, cabendo-lhe a responsabilidade imediata e direta dos trabalhos, e de seu desenvolvimento, r!mdimento e .eficiênciü.
•Competem-lhe especialmente as mesmas atribuições previStas
para a Secção. de Instrução Aplicada ,em tudo o que se relacione
com o ensino das matérias de fnndo biológico.
Art. ,83. A Secção de EsgL'ima tem a seu cargo coórdenar e
sistematizaJ' o ensino da esgrima, cabendo-lhe a responsabilidade
imediata e direta do trabalho, e do seu desenvolvimento,· randimento e eficiência.
~
Competem-lhe especialmente as mesmas atr.ibuições previstas
para a Secção de Instrução Aplieada em tudo o que se relacjone
com o ensino da esgrima.
Pessoal do Departamento do Ensino e suas atribuições
Art. 84. O pessoal do Departamento do Ensino compreende:.
- Chefe do Departamento - o subdiretor do Ensino;
- Adjunto - _um oficial instrutor {tenente, eventualmente capitão);
·
- Chefe- da Sccç.ão 'de Instruçüo Aplicada - capitão
combatente com o curso de (•dncação física, mais antigo entre os capitães da Secção e substituto eventual do subdiref.or· do Ensino;
- Capitães e tenentes combatentes, com ·o curso de
educação física, do quadro do emiino;
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Sargentos monitores de educação física, em número
neeessá!'io, de acordo com· as exigências do ensino;
- Chefe da Secção de Medicina Especiali-zada · - Capitão médico com o curso de educação física, mais antigo
entre os capitães da Secção;
- ·Capitães ou tenentes méc'ucos, com o curso de educação física, do quadro do ensino;
·- Chefe ela Seccão de ERgrima - um capitão com ...
batente, com o curso de educação física, e que se tenha
notabilizado como instrutor desta especialidade, enquanto
não houver oficiais com o curso de mestre de armas;
- Capitães ou ten~ntcs combatentes, com o curso de
educação física, enquanto não houver oficiais com o curso
de mestre de armas, do quadro do ensino;
- Sargentos monitores de esgrima ou mestre de armas,
em núm~ro necessário, ele. acordo com as exigências ri.o ensino;
- Escriturários, arquivistas, datilógrafos, serventes,
em número necessário, de acordo com as exigências do
serviço.
Art. 85. Ao chefe do Departamento do Ensino incumbe:
1, dirigir, fiscalizar e coordenar os trabalhos das Secções;
2, atribuir às SC.cções o estudo dos problemas que possam
intercsf:.ar ao ensino e 'à educação física, e distr-ibuir por elas
os trabtÚhos afetos ao Departamento;
3, reunir, quando julgar conveniente, os chefes de secção para a
estudo de assuntos de ordem pedagógica
4, organizar e mnnter -·em dia a parte relativa ao arquivo especializado de documentação pedagógica, especialmente didáticaj,
de maneira que se possa facilmente aferir o Rslado de· mstrução
em eada ano letivo, através dos exames, dos trabalhos planejados e· executados, das provas esCI'itas e. pr;Hicas e dos demais
documentos de expressão legal;
5; solicitar diretamente, dos chefes dos demais Depanta.m.entos. os daclos ou informações necessários ao ensino e aos 'estudos
de sua competência, fornecendo-lhes os resultados que forem
de interesse dos mesmos Departamentos;
6, desampenha'r as atribuições do Regulamento de AdministraQão
do Exército qnc ihe são correspondentes.
·
Art. 86. Aos chefes de secções incumBe:
1, coordenar e sísternatizar o ensino das matérias de suas secções
de acordo com as diretrizes gerais, fiscalizando a fiel execução dos
programas e as ordens relativas ao ensino;
2, fornec.er, com a necessária antecedência, os e16mentos para
a eluboracão do& quadrob- d~ trabalhos semanais e dos planos das
próvas parciais e dos exames;~
3, ministar, pessoalmente, o ensino de uma ou mais matérias·
de sua secção;
, 4, desempenhar as atribuições corresPondentes às suas funções
no Regulamento de Administração do Exército.
Col. de Leis- V oi, VI

•
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. . Art ..87. Ao- oficial adjunto do subdiretor do Ensino incumbe
s·ecundá-io nas relações internas com a administração da Escola a
com o pessoal do ensino, quando necessário, e mais:
·
1, dirigir a execu·ção dos trabalhos de escrita a cargo do subdiretor do Ensino;
.
2, ter em dia a r·r;lação do' material distribuido ao Departamento
do ·Ensino;
3, ter a seu cargo o arquivo especializado de documentação p~
dagógica.
Art. 88. Aos sar-geiltos mon:itores incumbem, alem do exercíeio
de suas funções como monitores, os serviços que atendam às necessidades da EScola.
CAPíTULO V
DEPARTAMENTO 'l'ÉCNICO

Art.· 89. O Departamento 'récniéo tem por fim:
· a)" estudar os assuntos técnicos e de organização da educação

física, inclusivo dos esportes, no Exército e no pais;
b_) .coligir todos os .elementos necessários à avaliaç.ão dos resultados da aplicação do método seguido;
c) formular suge:stõcs que resultem da observação destes elementos e das conclusões dos estudos realizados, para a elaboração
ou modificação do.-3 regulamentos, ctiretrize.S e instruções;
d) organizar as competições do ExércitO naquelas re que o
mesmo participar;
e) organizar projetos, .planos e demais documentações de interesse aos estudos e ao desem;olvimcnto âa- educação física;
f) assegurar o- int~rcârnb_io com as instituições congêneres e e.s. portivas, nacionais e estrangeiras.
Art. 90. O Departamento Técnico abrange:
.a) Sec~:.üo de Educação :Física;
b) Secção de Esportes:
t) Gabinete de Desenho;
d) Gabinete de Fotocinernatografia.
Parágrafo único.. O Departamento Técnico tem ainda a seu
ca,rgo .a biblioteca especializada .e o orgão oficial de publicaoão da
&cola.
Art. 91. A Secção de Educacão Física tem a seu cargo as- questões referentes à -organizacão -e orientacão da Educacão Física, no
Ex~rcito e nas instituicões de instrução militar e pré-militar.
Compete-lhe especialmente:
i, estudar todos os assuntos técnicos ligados à Educação Física;
2, reunir todos os elementos irnprescindiveis à avaliacão doS re,..
sultados da educação física, em particular, os fornecidos pelos reI.atórios dos oficiais de Educação ·Física;
3, organizar os regulamentos, diretrizes e instruções necessário.s
à prática da Educação Física;
4, org·ani~ar· a couespondência com_ os institutos congêneres;
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5, organizar a nomenclatura de todo o material emPregado na
educação física, realizando estudo~ técnicos relativos à sua confecÇão,
eecolha e conservação, e propor os meios de incrementar a sua in(lústria, tanto no· meio militar como no civil;·
6, ministrar informações sobre o pessoal esPecializado e registar
os diplomas concedidos pela Escola.
Art. 92 .. A Secção de Esportes tem a seu cargo as questões
referentes à organizàção c orie.nLação dos esportes no Exército e nb
país, cabendo-lhe sug0rir os meios para seu desenvolvimento e vulgarizacâo.
Compete-lhe especialmente:
1, estudar todos os assuntos técnicos ligados aos iú;portes;
2, reunir todoS os elementos fornecidos pelos re.Iatórios das
comissões esportivas regionais para a organização da ·'.sinopse da
prática e do desenvolvimento dos esportes no Exército;
3, organizar o córiigo esportivo do Exército e os regulamentos
ne-oessários à prática dos diferentes esportes;
4, propor as modi~il'S e providências necessárias à melhor difusão, prática e progresso dos e.sportes;
5, organizar a' correspondência com as associações esportivas,
nacionais e estrangeiras;
6, incentivar a rralização de competições, torneios e campeonatos, apresentando oportunamente a.s previsões de despesas:
7, organizar o r·~latório do movimento anual esportivo do Exéroito. •
Art. 93. Aos gabinetes· incumbe· a execução de todos os trabalhos de desenho, fotôgráficos e cinematográficos necessários ao
ensino, aos estudos técnicos e ao orgão oficial de publicação da
Escola.
Art. 94. A Biblioteca da Es·cola formar-se-á com exemplares
de livros e quaisquer publicações, adquiridos ou recebidos em doação,
que nela serão incluídos depois de aprovados pela Direção do Ensino.
Parágrafo único. A Biblioteca tem como bibliotecário um oficia!
designado Pelo comandante da E'scola, ao qual compete:
a) adminií:itrar e fiscalizar o.s seus serviços;
b) apr'esentar sugestões para a sua ampliação e funcionamento;
c) propor a compra. e permuta de .livros e demais publicações;
d) organizar a correspondência com outras bibliotecas nacionais e estrangeiras;
e) manter em dia a classificação, catalogação, movimento e carga
dos Evroí5 e demais publicações;
b) apresentar, am)almente, um relatório do movimento observado,

Peslfoal do Depàrtamento Técnico e suas atribuições
Art. 95. O pessoal do Departamento Técnico compreende:
- Chefe do Departamenlo: um major ou capitão combatente,
com o curso de educação fíSica;
- Chefe da Secç.ão de Educação Física: um capilão ou .Pl'i.meiro
tenente com o curso de educação física;
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- Chefe 'da Secção de Esportes: um capitão ou primeiro tenente
com o eurso de educação física.
Art 96 Ao chefe do Departamento Técnico incumbe:
1, dirigir, coordenar e fiscalizar o trabalho das secções e gatdnetes;
2, ~superintender os serviços da biblioteca eSpecializada e do
orgão oficial de publicação da Escola;
3, atribuir às sessões o estudo dos problemas que possam interessar à Educação Física e aos esportes, e distribuir por elas os trabalhos afetos ao Departamento;
,
4, reunir, quando julg-ar .conveniente, Ds chefes de secções para
o estudo dos assuritos de ordem téc-nica;
5, solicitar diretamente dos chefes dos demais Departamentos
os dados e informações nece.ssária.s aos estudos e sE>rviços a seu cargo,
íornecendo-lhes os resultádos que forem de interesse dos mesmos
Departamentos;
6, propor as matriculas anuais nos diferentes cursos de acordo
eom a.s nec~ssidades;
7, elaborar parecer sobre trabalhos técnieos referentes à Educação Física;
8, providenciar para a solução de todas as consultas e ·pedidos
que de fo'nte€ 'idôneas forem dirigidas -à Escola;
9, apresentar, até 15 de dezembro de cada ano, relatório das
a ti vi~ ades e serviços realizados pelo Departamento; .
10, desempenhar us atribuições do Regulamento de Administração
do Exército que lhe são correspo~dentes.
o

o

1\.rt. 97 Aos chefes de Seccões incumbe:·
1, ter a iniciativa dos estudos e- da organização dos dados e
documentos indispen.saveis à realização dos trabalhos da competêncis.
de suas secções;
2, ter sob sua guarda e responSabilidade, até solução final, os
papéis sobre os quais· tenham de se pronunciar;
3, solicitar do chefe do Departamento as providências necessárias
ao serviço de suas secções';
.
4, solicitar diretamente dos in~trutores da Escola os dados e
-informações que forem necessários ao estudo das questões de sua
competência;
'
5, submeter à aprovacão do chefe do Departamento os trabàlhos
e o expedier1te elaborados nas secções;
6, desempen:har as atribuições do Regulamento de Administração
do Exército -que lhes são correSpondentes.
o

Art 98 Aos encarregados. dos Gabinetes incumbe:
1,. executar, com a necessária perfeição, todos os trabalhos quo
~hé forem determinados, inclusive os de.stinado.s ao orgão oficial de
publicação da Escola;
'
2, solicitar ao chefe do Departamento as providências e o material necessário ao serviço dos, gabinetes.
o

o

Art. 99. Ao pessoal auxiliar incumbem os serviços respectivos.
que atendam às nacessiCades da Escola.
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CAPíTULO VI
DEPARTAMENTO MÉDICO

Art. 100. O Departamento Médico tem por fim:
a) proc0der ao exame médico dos candidatos à matrícula, aos
exam&s biométricos e ao controle de -todos os elemento~ em trabalho
físico na Escola;
··
b) prestar assistência médica ao pessoal ·da Escola;
c) realizar pesquisas médicas em torno dos· problemas da Educação Física ;
Art. 101. O Departamento Médico abrange:
a) Secção de Biometria;
b) Secção de Cinesiologia;
c) Secção de Fisiologia Aplicada;
à) Secção de Bioeriergética;
e) Seccão de Psicologia Experimental;
f) Secção de Fisioterapia;
g) Formação Sanitária.'
Art. 102.

A Secção de Biometria compete:

1, a realização dos exames biométricos dos eleme.ntos da Escola -e estranhos à mesma, a critério do comandante;
2, o estudo meticuloso das fichast de mane.ira a facilitar conclu-

sões e- informações sobre o homém brasileiro, que interessem ao
Exército e à Nação;
·
3, o estudo bioestatfstico dos dados dessas fichas e daqueles
que forem fornecidos pelos corpos de tropa, estabelecimentos militares. colégios. etc.;
·
4, o estudo das relações entre os tipos morfológicos e as diferentes atiYidades atlético-esportivas; ,
5, a organização de fichas padronizadas para a Educação Física;
6, as demonstrações práticas de assuntos dados em aula.

Art. ·103. A Secção de Cinesiologia destina-se:
1, ao estudo analítico dos movimentos na prática ela ED.ucação
Física;
2, ao estudo · das atitudes viciosas, em colaboração com o Gabinete de Giüàstica Ortopédica:
3, ao estudo dos estilos atlético-esportivos mllis ·caracterí3ticos,
4, às demonstracões práticas de assuntos dados em aula.
Art. i0-'1. A Seccão de Fisiologia. Aphc3.da destina-se:
1, a proceder a experiências que mostrem as condições fisiológicas 'especiais oos praticantes ae educação fis1ca;
2, a fazer o controle fisiológico dos elementos em trabalho fisico na EsC1lla,
3, ao estudo prático da Cardiologia Esportiva;
4, a prática de todos os exames do aparelho circulatório, por
meio de &p~t·elhos ou vrocessos de simples sem1ótica, pal'a a instrução de candidatos à matricula na Escob., .ou para esclarecimentos de
diagnósticos;
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5, a organização de ficha cárdio-vascular dos alunos;
6, a experimentação, para fins de crítica e adaptaç:ão, de novos

processos de controle: fi.siológico

7, as demonstrações

práti~as

d1~

excrcicio;

dos assuntos dados em aula.

Art. 105. A Secção de Bioenerftética abrri.nge:
a) Laboratório de Bioquímica que se "destina:

.

1, aos exames químicos, de urina, sangue, etc., necessarws às

inspeções de saude. de candidatos à Es0o!a e de elementos da mesma;
2, a experiências que venham comprovar alterações químicas dos
elemento~ orgânicos ou o apareciment'J dP elementos anormais, em
cqnsequência rios exercícios;

3, a atender aos exames. químicos solicitados pela Formação Sanitária ou por outras Secções;
4, às pesquisas relativas ao problema da Educação Física;
5 às ct·emonstrações práticas dos assuntos dados em- aula.
b)

Gabinete de Metabolismo e Alimentação, que se destina:

1, ao estucio e dopagem- do metabolismo básico nos elementos
ela _Escola, estabelecendo-se correlação entre estes e o regime de tra-

balho da mesma;

2, ao_ estudo do metabolismo básico nos candidatos à Escol?;
3, ·ao -estudo da alimentação, com do~agens de rações, notadamente dos alunos e praticantes de educação física;
4, às demonstrações pr-áticas de assuntos dados em aula.
Art. 106. A Secção d_e Psicologia Experimental destina-se aos
$Cgnintes fins:
'
1, exame pSicológico e confecção da respectiva ficha dos candidatos à Escola e seus elementos;
·
2, estudo de problemas de psicologia- ligados à Educação Física;
3, demonstrações práticas- de assuntos dados em aula.
Art. 107. A Secção de Fisioterapia abrange:
Gabinr~te de Massagem que tem por -finalidade:
1, o tratamento pela massagem manual ou mecâi,J.ica dos acidentados durante a prática da educação física da Escola;
2, aplicações da massagem na preparUção dos atletas para as
competições ou após as mesmas;
3, a massagem nos acidentes tardio's consequentes a fraturas, luxações, etc. em que Jor indicada sua aplicação;
4, demonstrações práticas- de a5lsuntos dados em aula.

a)

Gabind~- de Ginástica Ortopédica, que se destina:
1, a atender todos os casos que se apresentarem à Escola~ a
juizo dó comandante, em que haja nécessidade de serem aplicados
métodos de g·inástica ortopédica;
2, a pemonstrações práticas de assuntos dados em anla.
c) Gabinete de Eletricidade Médica, Actinoterapia e Hidroterapia, que se desJ i na:
·
1,· a aplicação de eletricidade médica, tais como· diatermia, alta
frequência, etc. ;
b)
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2, a aplicação de raios actf'Ilicos e de helioterapia;

3, a aplicações de duchas e de talassoterap.ia;

4, a demonstrações práticas de assuntos dados em aula.
Art. 108.

A FormaÇão Sanitária abrange:

a) Posto 1\'lédico, que se destina:

1, a proceder a visita médica diária e as visitas sanitárias,
bem ramo confeccionar 2.. s cadCrnetas de saude e fazer o regist_o .de

acidente!=::
2, a at'"8nder todos os casos clínicos, dando assistência médica
e receilu~L'io para o pessoal da Escola; . ·
3, ao servi(io de pronto-socorro dos acidentados na prática da
educação fís1ca n:J. E~cula;
4, a demonstra~,;ões práticas de assuntos dados em aula-.
b) Gahinele d(' Radiologia qué se destina:
1, aO exame rõentg·enfof..ogTáfico e radiológico doS candidatos à
matricula e do pessoal da Escola;
2, ao exame Tadiológico dos acidentados na instrução;
_ 3, aos exames solicitados pelas diversas Secções para seu,s esw
tudos.
c) Gabinete Odontológicn que se destina a alendet· o"s caSo.s pró~
prios.
Art. 109. As diversas Seccões do Departamento l\'lédico podem
abr'an~·er 01,1lros gabinetes- desde qut:: se tornem necessários.
Pessoal do Depa1'lamento Médico e suas atribuições·:

Art. 110. O pessoal do Departamento Médico compreende:
Chefe do Departamento, m"ajor médico, com o curso de educação fís ~~;a;
chefes 'de Secções, capitães xi1édicos com o curso de educação
física, mais antigos das secções;
.
capitães e primeiros tenentes médicos, com o curso de educação física, do ·quadro do ensino;
chefe da formação Sanitária, capitão médico, com o curso de educação física, adjunto do chefe do Departamento;
farmacêutico químico, capitão farmacêutico;
dentista, capitão do quadro de dentistas ou civil contratado;
s·argent.o, .enfermeiro, man.ipuladores de radiologia, de sau-de, padioleiros, e massagistas, em número necessário às exigências do serviço;
esCriturários, estatísticos, daÚlógrafos e serventes, em número
necessário às exigências do serviço.
Art. 111. Ao chefe do Departamento ·Médico, compete:
1, dirigir, coordenar e fiscalizar o trabalho das diversas Secções
e da Formação Sanitária do Depattamento;
2, presidir as Juntas de Insp·ecão de Saude;
3, proporcionar ao Depar.tamento do Ensino, todas as facilidades para a· mstrução .Jas matérias de fundo biológico;
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4, org·anizar ·os programas e horários de trabalho do Posto iVIédico, Gabinetes e Laboralódos de acordo com as necessidade_s da
Escola;
· 5, atribuir às Secções o estudo de problemas que interesSI!m
à Educação Física e distribuir-lhes os trabalhos afetos ao Departamento;
6, submeter à apreciação e aprovação do comandante. da Escola os trabalhos a ::erem realizados;
7, reUnir, quando julgar conveniente, os chefes de secção e auxiliares para o estudo de nssu.ntos médicos;
8, solicitar diretamente dos chefes dos demais Departamentos
os dados c informações necessários aos estudoS e serviços a seu cargo,
fornecendo-lhes os resultados que forem· de interesse dos mesmos
Departamentos;
·
9, organizar. a estatística dos serviços realizados no Departa~
meuto durante cada ano, apresentando até 15 de dezembro um relatório no qual exporá as medidas gerais julgadas necessárias pela
experiência anual;
10, desempenhar as atribuições do Regulamento de Adminis,
tração do Exército, Q<Je lhes são correspondentes.
Art. 112. Aos chefes de Secção incumbe:
t, dirigir, coordenar e fiscalizar o trabalho de seus g'abinete::~
e laboratórios, devendo ter a iniciativa dos cstuqos e da organização
dos dados ,_coligidos, indispensaveis à realiznção dos trabalhos e pesquisas de sua competência;
2, t€r sob sua guarda e responsabilidade, até solução final, o•
papéis sobl'e, os quai.s tenllam de se pronunciar;
3, solicitar ao chefe do Departamento as providências necessá ..
rias ao serviço de suas ~ecçõcs;
4, solicitar diretamente dos outros chefes de secção os dado•
e informaçües aue forem ncecsE=ário::.: ao estudo das questões de sua
corripetencia, fo-rnecendo por sua vez os que forem pedidos a sua . .
Secção;
5, submeter à aprovação do chefe do Departamento os h·abalhos a S0r0m re.alümdos ;:Ias. Secções;
6, apresentar ao chefe do Departamento todos os dados indispensaveis à elabOJ'ação Ja estatística anual e relatório;
7, dcsempenhD,r as atribuir.;.ões do Regulamento d'Ol Administração do J~xél'cito que lhes são correspondentes.
Art. 113. Ao chefe da Formação Sanitária incumbe, como
adjunto do chefe do Departame\}to, secundá-lo nas relações internas
com a adnlinistracãu da Escola c com o pessoal do ensirio quando
necesaário, 0. mais:
f, encarregar-se do Serviço de Saude da Escola, d-e acordo com
as disposições regulamenf.ares;
2, exercer as atribuições de chefe de Secção que lhes sejam
aplicaveis.
Art. 114. Ao farmacêutico químico compete:
1, dirigir o Laboratório de Bioquímica;
2, apresentar ao chef-e .da Secção de Bioenergética os dadoS
imprescindiveis ao relatório 3Jl1..Útl do Departamento.
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Art. :!15. Ao dentista compete:
1, dirigir o Gabinete Odontológico;
2, exercer as atribuições fixadas no Regulamento do Serviço do

.:Saude e disposições especiats em vigor;

3, fornecer anualmente todos os dados precisos para a elabb·

.ração do relatório-.
Art. HU. Aos sargentos enfermeiros, manipulador de radiolo.gia, .de saude, padioleiros e massagistas esportivos incumbe a exe·Cução dos serviços relativos às suas funções especiais.
Art. 117. Ao pessoal auxiliar incumbem oS serviços respectivos,
-que atendam às necessidades do Departamento.

Das Juntas de Inspeção de Saude

Art. 118. As Juntas de Inspeção de Saude, nomeadas pelo co-

.. mandante, incumbe, conforme o caso:
·
a) examinar meticulosamente todos os candidatos à matrícula
na Escola, socorrendo-se· para isto dos gabinetes e laboratórios da
mesma;
b) solicitar, por .intermédio do comando da Escola, exames es-

peciai@, não praticaveis no Departamento,
cialistas, exames de laboratório, etc. ;
c) dar parecer médiJ'o sobre caso! de
gistados durante o ano letivo, arbitrando
de saude do pessoal da Escola.
Art. 119. O estado de robustez física,
tos à. matricula, é avaliado pelos resultados

com pareceres de espedoenças ou acidentes relicenoas para tratamento
exigido para os candidados exames clínicos e de

laboratório, e pelo estudo das fichas feitas nos diferentes gabinetes

, da Escola, devendo ser superior ao observado em média nos corpos

de tropa.

Art. 120. As de-cisões das Juntas para efeito de aceitação de
candidatos à matrícula na Escola, são inapelaveis.
CAPíTULO VIl
DO QUADRO DO ENSINO

Art. 121. O quadro do Ensino da Escola é constituido por in;;trutores· em número nece-ssário, de acordo com as exigências do ensino e ·conforme quadro anualmente aprovado pelo ministro da
Guerra.
Art. 122. Os instrutores são oficiais do Exércit-o ativo, combatentes e médieo.s, com o curso de .educação física.
Art. 123. Alem dos instrutores mencionados no artigo precedente, por proposta d-o diretor do Ensin:o e aprovação 'do inspetoi·
geral do Ensino do Exército, conferencistas militares ou civís poderão fazer exposiç.ã0 de certos assuntos técnicos de atualidade.

Art. 124. O diretor do Ensino .poderá fazer, devidamente jus.

t.ificadas, propostas ao ministro da Guerra e por intermédio da Ins.petoria Geral do Ensino do Exército, para a admissão de instrutores
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nacionais ou estrangeiros, contratados; instruindo...,.as com oS documentos necessários e dentro da·s prescri.cões .regulamentareS.
Art. 125. Os oficiàis inst>:utores da Escola são nomeadoS por
proposta da Inspetoria Geral do Ensino do ExérCito, e otivi<;la asDiretOrias interessadas, ào ministro da Guerra, mediante indicação
da Escola, feita dentro das exigências deste regulamento.
Art. 126: Os instrutores podem ser dispensados a fjuàlquert.empo, por con.veniência da disciplina, por moléstia que os impe"l,}a
de servir a contente), ou por motivo de promoção, de que decorra in-. compnlibilidade hierárquica.
Art. 127. · A proposta de dispensa de instrutor, devidamente
fundamentada pelo comandante da Escola, é encaminhada à Inspetoria' Geral do Ensino do~ Exército, que a submeterá- à consideraç.ã()
final do ministro da Guerra. ,
Art. -1~8. As funções de instrutor -~~n comissão não ·podem serexercidas por. oficiais pertencentes ao quadro da administração da·

Escola.

Deveres e direitos dos in..st1'utoJ'és
Constituem deveres e .atribuições dos instrutores da

Art .. 129.
Escola:
1, ensinar a matéria de sua iri.s.trução,- executando inlcgralmente, de acordo com o melhor critério didático, o -program~ oficial;
2, apresentar, anualmente, na epoca que for fixada pela Dire-çãO
do En.sino, todos os elementos integrantes das diretrizes gerUis para
as diversas matérias e respectivos programas, previstos no .título Regime didático;
·
.3, sugerir à Direção do Ensino as medidas necessárias à eficiência do ensino da matéria sob sua imediata responsabilidade;
4, cumprir rigorosamente todas as Qisposições regulamentarese as instruções, ordens ou recomendações da Direção do Ensino;
5, verificar a presença dOs alunos às aulas e. instruções;-·
6, reg.istar em livro especial os assuntos ministrados e as faltas
respectivas doG alunos;
7, solicitar, -com a necessária antecedência, ao subdiretor do
Ensino, a fixa~\ãO das da tas e matérias das provas parciais, apresentando-lhe as respectivn.s questões;
8, apura~ o aproveitamento dos alunos por meio de trabalhos
correntes, propostos cada mês, na forn_1a -que o assunto comportar;
9, corrigir e julgar os trabalhos correntes. provas parciais e de
exame. de seus alunos;
·
1O, entregar ao subdiretor· do Ensino as notas obtidas pelos
3lunos nas provas parciais, no prazo máximo de 15 dias após. sua
!'ealização;
11, dirigir e fiscalizar as provas para as quais hajam sido dé•
signado6; .
12, realizar com zelo os. trabalhos técnicos e a~ atividades e:x:traclasse de sua competência;
13, tomar parte na mesa das comissões examinadoras para as
quais tenham sido nomeados;
·
14, desempenhar-se das dem·ais cumiSsões ou tarefas das quais
hajam sido incumbido.s;
15, exercer as d-emais atribuições cOnstantes deste regulamento .. ,
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Art. 130. Os· oficiais instrutores t"éem, alem dos vencimentos do
posto, gr·atificacão fixada anualmente no orçamento do Ministério da
Guerra ..
r.AP!TULO VIII
SECRETARIA

Art. 131. A Secretaria é dirigida pelO secretário, capitão ou
primeiro tenente. cujos atos inerenLes ao desempenho do seu
cargo são superintendidos pelo subcomandante da Escola.
Art. -132. Ao secretário competem as atribuições previstas no
Regulamento Interno e dos Servíco.~ Gerais para o ajudante e o secretário, e mais:
·
1, preparar todos os elementos necessários às decisões do comando da Escola, submetendo-os à apreciação do· subcomandante;
2, atender a qualquer assunto não atribuído aos demais orgãos
técnico-pedagógicos e administrativos;
i
3, proceder à remessa aos demais orgãos da administração,
técnicos e do ensino, dos documentos referentes ao pessoal e à administração, da· Escola;
4, organizar e tm· em ordem o fichário~ dos alunos· da Escola;
5, apurar .diariamente o número de pontos de cada aluno;
6, ter sob sua guarda -c responsabilidade as· leis, decretos, re ...
gulamento.s, mstruções, avisos ou documentos que constituem a _legislação vigente e regulem o funcionamento do ensino em geral, e
particularmente da Escola;
7, manter em d,ia os assentamentos do pessoal militar e civil da
Escola, inclusive de elementos discentes;
8, -organizar e manter em dia o .histórico da Escola c ter sob sua
guarda o livro de. visitas;
9, estudar e dar parecer sobre todos os assuntos relativos aos
funcionários civís e seus assemelhados, fazendo executar as medidas
de carater administrativo aos mesmos referentes;
10, dirigir os serviços auxiliares que lhe forem atribuídos;
H, fazer executar pelos seus auxiliares os demais serviços não
mencionadas no presente regUlamento e referentes à Escola;
12, sugerir medidas que achar conveniente à boa marcha do
serviço da Becretar1a;
13, apresentar, até 15 de dezembro. os çlados que possam servir
de base pai'a a organização do relatório anual da Escola.
Art. 133. O secretário da Escola exercerá as funcões de comandante do eontingente, de conformidade com o Regulamõnto Interno
e dos Serviços Gerais.
CAPíTULO IX
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 13l.t. Ao Departamento AdministraLivo ·ineumbc a administração econômico-financeira da Esçola, de conformidade com a legislação_ em vigor.
·
Art. 1a5. O Departamento Administrativo abrange:
a)
Tesouraria;
b)
Almoxarifado, apro.visionamenlo e oficinas.
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Pessoal do Departamento Administrativo e suas

~tribuições

Art. 136. O pessoal do Departamento Administrativo compreende:
Chefe do Departamento, fiscal administrativo (subcomandante);

Tesoureiro, primeiro tenente intendente;

Almoxarife-aprovisi_onador, segundo tenente intendente;

Escreventes, escriturários, arquivistas, datilógrafos, serventes

e arttflces, em número necess_ário às exigências do serviço.
Art. 137. Ao pessoal d'o Departamento Administrativo compete desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Interno
e-dos Serviços Gerais e no Regulamento de Administração do Exército,
[>ara as suas respectivas funções.
CAPITULO X
DO PESSOAL

Art.

138. Para a execução de todos os serviços e atribuições

relativos ao ensino e à administração a Escola dispõe, alem dos seus

orgãos de direção e execução, de -pessoal auxiliar civil e militar.
I. Pessoal civil.
Art. 139. Os elementos auxiliares· propriamente destinados à
execução de serviços nos orgãos de administração e ensino são funcionários civis e pessoal extranumerário.
§ J.. 0 O provimento de cargos e funções públicas civís e o seu
p·essoal í'lCam subordinados à respectiva legislação geral.
§ 2. 0 U número desses auxillares é fixado segundo as necessidades do serviço, _comvrovadas de acordo com as alterações exigidas.
li. Pessoal militar.
Art. 140. Os elementos auxiliares destinados à execução dos
serviços de natureza militar são praças enquadradas no contingente
da -Escola, fixado pelo quadro de efetivo orçamentário do Exército.

Parte III
I

TíTULO I

Do ·corpo discente
CAPlTULO I
CONSTITUIÇ.~O

DO OOH.PO DISCENTE DEVERES DE SEUS
RECOMPENSAS

MEMBROS

Art. 141. O corpo discente da Escola é· constituido pelos alunos reg'ularmente matriculados nos seus diversos cursos.
Art. 142. São deveres dos membros do corpo discente:
1', obedecer rigorosamente às exigências éticas àa coletividade
militar;
2, contribuir. na esfera de sua ação, paru o prestígio sempre
crescente da ~scola;
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3,_ aplicar a máxima diligência no aproveitamentO do ensino
ministrado;
4, atender aos dispositivos regulamentares, no qÚe diz respeitá
aos regimes didático e escolar, e, especialmente, à frequência das
atividades escolares e execução dos trabalhos correntes;
5, comparecer ~s reuniõe:; e excursões escolares que hajam sido
determinadas pela direção do Ensino;
6, observar o regime disciplinar instituído no regulamento da
Escola;
7, observar os ordens e avis.os baixados pela direção do Ensino;
· ·
8, usar rigorosa probidade na execuçãp_ dos trabalhos correntes,
provas parciais e- exames, considerando o recurso a meios fraudulentos como mcompativel com a dignidade escolar e militar;
.
9, não àanificar ú edifício nem o material es·colar, sejam moveis, utensflios ou peças quaisquer de salas de aulas, gabinetes e laboratórios;
iO, concorrer para que se mantenha rigoroso asseio no edifício escolar e dependências.
Art. 143. O aluno mais graduado ou mais antigo, d'e cada turma, é designado pelo comandante da Escola para exercer as funções
db che1e da respectiva turma. Nestas funçõE<s, exercidas simultaneamente com os deveres que lhe cabem como alunq, deve:
. a) verificar a presença dos alunos da sua turma, por ocasião
ctas di'ferentes aulas e instruções, participando ao respectivo instrutor
as faltas ocorridas;
b) participar diretamente ao instrutor ou ao subdiretor do
Ensino toda ocorrênCI~ havida na instrução ou fora dela, que reclame
a aplicação de medidas disciplinares ou administrativas;
c) servir de- intermediário entre. os alunos e os instrutores e a
administração da Escola.
Art. 144. Constitue recompensa aos, membros do corpo discente,
alem das previstas pelo Regulamento Disciplinar para o Exército, receber prêmios e medalhas a que façam jus, conferidas pela Escola
em resultado das competições esportivas, realizadas durante o ano
QSeolar.
CAPITULO II
REGIME DISCIPLINAR

Art. 145. Os membros do corpo discente da Escola devew_ ser
apreciados, não ape~as na qualidade de discentes, mas tambem de
militares.
Art. 146. Alem do regime disciplinar pedagógico estabelecido
para a Escola, os membros do corpo discente estão ainda sujeitos ao
regime disciplinar p~escrito nos regulamentos militares.
Art. 147. ·Os alunos,· oficiais ou praças, detidos ou presos, ficam
obrigados aos trabalhos escolares, a critério do comandante da Escola.
Art. 148. Os alunos que cometerem falta grave sérão punidos
de acordo com o prescrito pelo art. 46.
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Parte IV
TíTULO .l
Disposiçõe~

gBrais e transitórias

CAPíTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 149.- A espe-cialização en) Ed_ucação Física não impedirá aos
oficiaiS que possuam esse curso, de. cursar outra especialidade Peculiar ao emp1·ego de sua arma na guerr-a.
Art. 150. Os sargentos c cabos alunos fieam adidos à Escola
não são desligados dos corpos a que pertencem.-.

~

A.rt. 151. Terminados os cursos, os alunos serão desligados da Escola e mandados apresentar às Diretorias de Armas respectivas, ou de
Saude do Exército, afim de seguirem aos ctestinos, não podendo exercer
quulquer função n:;t Escola logo após a conclusão do curso.
Art. 152. Os sargentos monitores, designados pa1'a a Escola, serão· incluidos no seu efetivo, sendo desligados dos corpos a que pertP.nciam.
·
Art. 153. A Escola terá uniformes internos e esportivos, de
acordo com o plàno que for- aprovado. Os uniformes 'de educaç.ão
física obedecem às indicações do Plano de Uniformes do Exército,
Art. 154. A Escola pode matricular em seus diferentes cursos
cfJCiaiS. sargentos e cabos da Marinha, das Forças Aéreas, das Polícia~
Mi~itar0s, dos Corpos de Bombeiros, elementos das Polícias EspeciaL'
e Civís, estaduais ou municipais, desde que para isso esteja autorizada
pelo ministro da Guerra.
§ 1.0 . O ministro da --Guerra pode ainda, eventualmente. autorizar
a matrícula de Professores estaduais e municipais, ou mesíno de outros civís que satisfaçam as ·exigências estabelecidas.
§ 2.0 Os alunos civis, cuja matrícula não for pedida por autoridade oficial, devem requerê-la ao comandante da Escola, declarando
que se sujeitam ao regime escolar e ao pagámento da.s- taxas fixadas, e
juntando os seguintes documentos: diploma ou certificado do curso
que alegarem possuir, certidão de idade, atestado dé idoneidade e prova
de quitação com o serviço militar.

Art. 155. O comandante da Escola pode propor o funcionamento

de cursos ou a réalização de estágios, não previstos neste regulamen,to, .desde que se tornem necessários.
CAP11'ULO li
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

.-Art. 156. São considerados como satisfazendo ~s exigências relativas ao diplOma para efeito de designação para os cargos da Escola
de Educação Física do Exército os oficiais que ministrar·am instrução
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no curso anexo à Escola de Sargentos de Infantaria e mais tarde no
Centro Militar de Educação Física e _que não forem possuidores dos
r~~p.ectivos

títulos.

Parágrafo único. Esta riiesma disposição é aplicavel .aos oficiais
-quu fOram instrutores efetivoS na Secção de Esgrima, para a designaÇão cOmo mestre-de armas. -Eurico G. Dutra.
CAPiTULO III
MODELOS DE DIPLOMA E DE FICHA PARA MATRÍCULA

MODELO DE DIPLOMA- Dimensões: 32 x 22 ·em.

REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Armas da
República

MINISTÉRIO DA GUERRA
INSPETORIA GERAL DO ENSINO DO EXÉRCITO ·
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FíSICA DO EXÉRCITO

Ó comandante da ·-Escola de Educação ·Física do Exército,

em nome do Goverl}o da República, confere ao ........... .
.filho de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e de
................. nascido a ........ da ....... de 19 ... .
em ........................ , Estado
o DIPLOMA de ............... .
Rio de Janeiro, ..... de ........ de 19 .•

. . . . . . . . . . . . . . •.• ............... .
Comandante.
Diplomado.
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PICHA PARA

MATRÍCULA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO

FÍSICA DO EX:Él\CITO

Graduação ....... . Curso a ·que se destina .... -... ..

Nome

Filiação: (Pai) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (Mãe)
(Esposa) ............... . (Filhos)

o •• o o ••• o ••••••• o ••

F~mflia:

Data de'nascimento ...... Naturalidade ...... Estado civil ...••..•
Especialidade ...... Data de praça ...... Interrupção de praça ...•
Raengajamento ...... última promoção ...... Já ésteve na Escola?
(Em que ano?) ........
Possue outros cursos? ... . Guia de soconimento .... Conduta ......

Tomou parte em operações de gue.rra? . . . . . . (Quais ?) ......... ..

Arma . . . . . . Quadro . . . . . . Unidade . . . . . . . . Guarnição ....... .
Região
Tempo al'l'egimentado ............... -,
Resumo das punições
•

•

•

o • • • • • • • • • • • • • • • • ••

.............................. -.......... .
•••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• o ••

Resumo dOs elogios ......... ·...................................•

•

•

• •

• • •

• • •

~

• • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

...... . . .. . . . ....... . . . .. ... . . . . .... . . . . . .. . .... .. . ..... ·- ...... .
. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . de .......... de 19 ••••

(Assinatura do comandante) .
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DECRETO N. 7.5.13 -

DE

9

DE JULHO DE

1941

Extingue cargo exçedent-e

o Preside•nte da República, usando da atribuição que lhe cont'ero o ar L 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0, alí1oa n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19H, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe C da carreira d.e
SerVente,. do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em
drtude do í'alecimento de Henrique do Carmo Ffança, devendo a do~ação correspondente ser levada a crédito
da, Conta Corrente do
mesmo ·uuadro do -referido .Ministério.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições Cm contrário.
1\io de Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
ja República.
·
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.514 -

DE

9

DE JUJ.HO DE

1941

Extingue caf.gos e:.ncede.ntes

O PresiciE. .nte da República, usando da atribuição que lhe con ..
fere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1041, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargos da classe G da carreira
·de Estatístico Auxiliai', do Quadro único do Ministério da Agricultura,
vago em virtude da promoção de Eunice Mattos Portas, Rubem
Mendes de Freitas e Cecilia Buarque de Holanda, devendo a dotação
correspondente ser liwada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quad'ro do referido Ministério.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições _em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 19{!1, 120.0 da Independência e 53.0
da . República. .
GETULIO V AHGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 515 -

DE

9

DE JULHO DE

W41

Ex_tingue cargo excedente

O Presidc'Ilte da RePública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Con:;:;tituição e nos termos do art. 1.0 , alí":'
nea :n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. ·1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe G da carreira de
Servente, do Quadro único a'o Ministério da Agricultura, vago em
, Col. de Leis- Vol. VI
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virtude do falecimento de' lVIanoel da Costa Abreu, devenqo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da llepúbl!ca.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DEGRETU N. 7.516 -

DE

9

DE JULHO DE

194.1

Extinifue cargo excedente
O Preside.m.te da República, usando da atribui(~ão que lhe contere o art. 74, letra a, da Constituição e nos lermos do .art. 1. 0 , alíuea n, do decreto-lei u. 3.195, de 14 de abril de 1941, dec~eta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da class-e C da carreira de
Servente, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em
virtude da exoneração de Rivadavia Braga, devendo a dotaç.ão correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 <ia Independência e 53. 0
d~

República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.517- DE 9 DE JULHO DE 19/d
Modifica a potência do aproveüamento concedido a VUor de Sou.z,I
Breves pelo decreto n. 5.76?, de 6 de junho de 1940

O ·Presidente da República, usando das atribuiç.õcs que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 150 do Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934), tendo em
vista o resultado dos estudos apresentados, decreta:
Art. 1.0 Fica modjficada para 106 kw, correspondentes à altura
de queda de 70 metros e à descarga de derivação de_ 155 litros, a potência do aproveitamento concedido a Vitor de Souza Breves pelo decreto n. 5.767, de 6 de junho de 1940.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jrmeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independênc!a e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte
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DECRThTO

!'\·

7.518- DE g DE JULHO DE 1941

Concede à "Sociedade Carbonífera C1·escíurna Lirn:itada'', autorização
Pf!ra funcionw· como emp1'esa de mineração

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 19110 (Código de Minas), decreta~

Al't. 1.0 É concedida à "So~iedade Carbonífera Cresciuma Limitada", .sociedade de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Cresciuma, do -Estado de Santa Catarina, autorização para
funcionar como empresa de mineração· de acordo com o que dispõe
o art. 6. 0 § 1. 0 do decreto-lei n. I. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumr,Tir
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autoriza,eão.
Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independência e

53. 0 da República.

GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte-

DECRETO N. 7.519- DE 9 DE JULHO DE 1941

Auto1'iza o cidadão brasileiro Leopoldo Barbosa a pesquisar mica no
Município de Cdpelinha do Estado de Minas Gerwis
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confer-e
·art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termo-s do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 F'ica autorizado o cidadão brasileiro Leopoldo Barbosa
a pesquisar mica numa área de setenta hectares' (70 Ha) situada no
lugar denominado "Mnmbuca ", distrito de Agua Boa no Município de
.Capelinha do Estado de MinaS Gerais e constituida pela diferenç.a entre
as área.g de um quadrado e um retângulo assim definidos: o primeiro
tem um vértice a quatrocentos e oitenta metros ( 480 m) na direção
cinquenta e seis graus sudoeste (56° SW) magnéticos da- cachoeira
.exi.stente no córrego rviurribuca e os lados adjacentes rumos oitenta e
nove graUs sudeste (89° SE) e um grau nordeste (1° NE) e mil metros (1.000 m) de comprimento; ·o segundo tem um vértice a duzentos
e setenta metros (270 m) na direção sessenta e cinco graus trinta mi-nutos sudoeste. (650 30' SW}, da mesma origem e os lados adjacentes
a esse vértice teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (600 m) e oitenta e nove graus sudeste (89° SE) e
quinhentos metros {500 rn) e um grau nordeste (1 ° NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus númPros I, li, III, IV, VII, JX e outra.s do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 o concessi9ná~io da autorização poderá· utilizar-se do
produto da.pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
· do § 1.0 do ·art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos número$ I e li do citado art. 24 e no art. 25
do mesma· Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização .será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mi-neral e gozará dos favores dis. criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que ·será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de setecentos mil réis (700$0) c
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se a-s disposições em contrário.
Rio de janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da' Repúb[ica.
GETULIO VARGAS.

Carlos de SoUza Duarte.
DECRETO N. 7.520

-DE

9

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Arthur Rausch a pesquisar mica e associados no municipio de Poté do Estado de Minas Gerais
O Presidente ·da Repú.blica, usando da atribuição que lhe confere
o. art. 74, letra a, da ·Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 98:5,
de 29 de janeiro de 1940 (Código {]e Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Arthur Rausch a
pesquisar mica e associados nuina área de cinquenta h~ctares (50 Ha)
no lugar denominado "Ribeirão Santa Cruz", distrito de Poté, município de Poté do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um retângulo tendo um vértice situacro a duzentos e Bete· ·metros
(207 m) rumo sessênta e um graus sudeste (61° SE) do canto sudeste (SE) da casa de residência de Antonio Rodrigues e cujos ladOs
te em os seguintes comprimentos e orientações magnétieas: oitocentos
metros (800 m), oeste (W); seisc~ntos e vinte e cinco metros
(625 m), norte (N). Esta autorização é outorgada mediante ascondições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expreSsamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2:0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do ,
produto da pesquisa para fi'ns de estúdo sobre o minério e custei(}
dos trabalhos.
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada c'aduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código d'e Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25
do ll?esmo Código.
'·.,
Art. 4. 0 As proPriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
uo citado Cócligo.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
DepartamentO Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminadOs no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6·0 -O título da autorização d·e pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio d'a Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho _de 194'1, 120.0 da Independência e
53.o da Repúblic~.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

'DECRETO N. 7.521

~DE

9

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Gentil Pires Alves a pesquisar cristal e
_associados no rnunic·ípio de ltamarandiba do Estado de Miruu Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Con.stHuição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de ja1wiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. i.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gentil Pires Alves a
pesquisar cristal e associados numa área de cinquenta hectares (50 ,Hia)
no lugar denominado "Serra Negra'\ na Vertente ou Barra do Campo
do Rei, município de Ilamarandiba do. Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por ·um retângulo terido um vértice situado a mil e
duzentos metros (1200 m), rumo trinta graus noroeste (3QO NW)
da confluêneia dos córregos José de l\'Iattos e AbarracamentO" e cujos
lados teem os seguintes eomprimentos e orientações: mil metros (1 ü-00
m), -cinquenta graus sudoeste (50 SVV); qu,inhentos metros "(500 m),
quarenta gr~us noroeste (40° NW} . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
II, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art·. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3..0 Esta autorização será declarada caduca ou nula,· na forma
do § 1.0 do. art. 24 e do art. 26 do Código de. Min3.s,· se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas, estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, -na forma dos- a·rts. 39 ·a /f0
do cidadó Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado Pelo
Departamen_to Naciqnal da Produção ·Mineral e gozará dos. favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autoriza~ão de .pesquisa, que será uma via
autêntica deste dec.reto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500.$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministérió da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941, 12(}. 0 da Independência e 53.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de &ozua Duarte.
DECRETO N-. 7.522-

DE

9

DE

JUI.HO

DE

1941

Antoriza a cidadã brasilei1'a Laura de Cast1'o Lara 11 pesquisar mica
e assoc'iadus no -mun:icipi.o de Santa Múria do Suassní do Estado
'de Minas Ge1'ais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe- confere
o art. 74, letra a, ela Constituição e nos termos do decreto-.Iei n. 1.985,
de 29 de janeirq de 194(} (CódigO de Minas); decr.eta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Laura de Castro
a pesquisar mica 8 associados numa área de cem hectares
(100 Ha. ), no lugar denominado Santa Ana, distrito do Maranhão,
município de Santa Maria do Suassuí do Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a seiscentos
metros (GOO m.) na direç,ão magnética do dezesseis graus trinta
minutos sudeste ('16030' SE) do ponto de confluência do Córrego do
Segr-edo com o córrego de Santa Ana e cujo lados adjacentes [!. esse
vértice, te~m os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:·
mil e seiscentos· melros (1.üOO m.), vinte e um graus noroeste
(21° NVV) e seiscentos e vinte e cinco metros (625 m.), __ sessentu
e nove gTaus o;;udoeste (G99 SW). Esfa autorizaÇ-ão é outOrgada mediante a-3 condições do arl. 10 do Código de Minas e seus números
T, li, JII, IV VII, IX e outras do cil.ado Código não expressamente
mencionadas neste dec-reto.
Art-. .2. 0 A concessionária da autorizacão poderá utilizar-se do
pÍ'odnL_O da pesquisa para fins de esludo sob.re o minério e custeio
dos trabalhos.
Aft. 3.0 Esta àutorização será declarada caducá ou nula, na
forma ·do § 1.0 no art. 24 e do arl. 2.6 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do oitado art. 24 o no
art. 25 do mesmo Código.
J~ara
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Art. ·4. 0 As propiredades visinhas estão suj_eitas às servidões de
solo e -sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo CódigO, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização ·de -pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um -conto de ·réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de FomenLo da Produção i\-lin8rat do Ministério da AgricuHura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 -de julho de 19H, 120.0 da Independência e
53.0 ela Hepública.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza D·ttarte.

DECRETO N. 7. 523 A~Ltoriza

DE

9

DE JULHO DE

1941

o cidadão brasilei1·o lVicolau Priolli a pesquisar cobre, zinco,

chumbo, 1-'1'ata e ouro no lVlunidpio de Capão Bonito do Estado
de São Panlo.

O Presidente da Hepública, usando da atribuição que lhe confere o art. 7/l, letra a, da Constituição o nos termos do decreto-lei
n._ 1.985, de 29 de jancil'o de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicolau P~'iolli
a pesquisar cobre, zinco, chumbo, prata e ouro· numa área de du-zentos hectares (2001-Ia.) siluadu no Baifro Itambé, Município de Capão
Bonito do Estado ·de São Paulo e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a mil oitocentos c quarenta metros (1.840m), na
direção onze graus trinta rninutos nordeste (11°30'NE) da confluência do ribeirão das ConGhas com o rio das Almas e cujos lados adjacentes a esse vértice f.eem os seguintes Pumos e comprimentos: quatro graus nordeste (4°NE) e dois mil meLros (2. OOOm.) e oitenta e
seis graus sudeste (86°SE) e- mil metros (1.000m.). Esta autorização é outorgada mediante as condiç-ões do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste_ decreto.
•
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declárada caduca ou nula, na ·forma do § 1.0 fio art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, -se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitás às servidões
de solo (~ sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 1,0 do citado Código.
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Aét. 5. 0 O· concessionário da autorização será fiscalizado p.el()
Departamento Nacion,al da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7-1 do mesmo Código, na foril?a deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos de réis (2 :000$0)
e será transcrito nci livro próprio da Divisão de Fom'ento da Produção ~1ineral elo Ministério da Agricultura.
Aet. '7.0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho ele 1941, 120. 0 da Independência e
,53. 0 da República.
GETULIO VAnGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.524 -

DE

9

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel BaptistOJ Vie-ira a pesquisar mangan_ês no mu.nicípio de Lafaiete do Estado de 'Minas Gerais
O Presidente da Repúàlica, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da . . Constituição e ·nos termos do decreto-lei
n. 1.9,85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Miguel Baptista
Vieira a pesquisar manganês numa área de Cinquenta hectares (50
Ha.) situada nos lugares denominados "Grot.a do Baptista" e "Padr·e
João", distrito de Santo Amaro do município de Laf'aiete do Estad0
de Minas Gerais e delimitada i)or um pentágono que começa num
ponto situado a quatrocentos e cinquenta metros ( 45-Qm.) na direção doze graus noroeste (12°N\V) magnético do quiiômetro vinte
e ·seis. (Km. 26) da estrada Lafaiete-l!:ntre Rios e cujos lados, a partir
desse vórtice, teem os seguin.tes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos metros (200 m) e cinquenta graus noroeste (50°NW), mil
o quinhentos metros (1.500 m)· e vinte graus nordeste (29°NE), novecentos metros (900 m) e. sessenta e sete gTaus sudeste (67°SE).
trezentos e ·vinte met1'0S (320 m) e sul (S) e milo quatrocentos e
setenta metros (1.470 m) e- Cinquenta e três graus trinta minutos
sudoeste (53°308). Esta autorização à butorgada mediante as condições do art. 16 rto Código dé Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente- mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 o concessiom\rio da autorização poderá utilizar-se do
produto da pésquisa para· fins de estUdo ·sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca_ ou nula, na
forma do §-1.0 do art. 24 e do' art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motiVos previstos- nos números I e II do citado art. 24 c
no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As .propriedàdes vizinhas estão sujeitas àS servidõe:S
de solo ê Su-b-solo para os fins da ·pesi:Iu.isa:, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.o o Concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discri:rnillados ilo art. 71 do mesmo .. Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorizacão de pesq.uisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis ( 500$0)
e será transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicões_ em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.0 da Independência o
'53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.525 -

DE

9 DE JULHO DE 1941

Concede autorização, para funcionar, ao ' Banco Popular é Aarícola do
Vale do Itajai" ~ CooperaUva de .Crédito de Responsabilidade Limitada, com sede em Blumenau, Estado de Santa Cata1'ina
1

O Presidente da liepública _resolve, de acordo com a alínea b,
do art. 12, do decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932,
revigorado pala decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938, conceder ao "Banco Popular e Agríccla do Vale do Itajaí" - Coopel'ativa de Crédito de Responsabilidade Limitada, autor'ização para funcionar nos Municípios de Blumenaü,' Indaial, Timbó, Rodeio, Harmárda, Rio do Sul, Gaspar-e Itajaf, que formam o Vale do Hajaí, apó:,'
rcg:slc no Seryico de Economia Rural do Ministé;:·io da Agricultura.

Hio de Janeiro 1 9 de jullln de 19Çd, 120. 0 da Independôncia e

53.o àa República.

GETULIO

vARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.526 -

DE

9

DE JULHO DE 1941

Autoriza. o cidadão brasileiro Clymerio Vieira á pesquisar mica e associados no municip'io _de Peçanha do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúiblica, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do dect·cto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1.° Fica autorizado o cidádão brasileiro Clymerio Vieira a
pesquisar mica e associados numa área de cento e três hectares
(103 Jia), 'no lugar denominado. Ribeir~o do Bananal, município de
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Peç_anha, Estado de i:\'Iinas Gerais, rárea essa delimitada vor um polígJiiO tendo·um vértice &ituado na confluência do córrego Latorre com
o córrego Banannl e cu,io•.:i lados teem os seguinte.s comprimentos e
orientações: dois mil e trinta metros (2 030 m), setenta e nove graus
nordeste (79° NE); trezento..,• e vinte metros (320m), dezenove graus
·sudoeste (19° SW); mil ~•eiscentos e quarenta ·metros (1 540 m),
sessenta graus sudoeste (60° SW); -ailocentos e dez metros (810 m),
oitenta graus noroeste (H0° N\Y); setecentos metros (700 m), vinte e
nove graus nordeste (-29° NE) . Esta autorização é out'Jrgada mccliante as condiÇões do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
li, UI, IV, VII, IX e outras do citad') Código, não expressamenu~
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizai·-sc elo
produto da· pesquisa para· fins de estudo sobre o minério e cus~eiJ
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na I arma
do § 1.0 do art. 2.4 e do art. 26 do Código de 'l\·linas, se ocolTerem
os motivos rn·evistos nos números I e li do cilada art. 211 e no at't. 25
do mesmo Cõdigo.
Art. 4. 0 A•::: propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe::; de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma ·dos artigos 39 c
4.0 do citacb Código.
·
Art. 5.0 O C')ncessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar'Lamcnto Nacional da Produção A'Iineral e gozará dos favor% discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O tíl.ulo de autorização de pesquisa, que ~·e_rá uma via
autêntica dqste decret'), pagará a taxa de um conto e trinta mil réis
(i :030$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
à a Produção Mme.ral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julh') de
dh República.

19/d,

120.0 da Independência e 53.0

GETULIO VARGAS

Carlos de SOuza Duarte

DECRETO N. 7.527

-DE

o

DE JULHO DE 19/d

Revoga a autorização de pesquisa concedida '{!elo dcc?'eto n. 4.640,
de 6 de se!emb>'o de 19~9

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, lelra a, da ConsLituição o tendo em vis La o que dispõe o decreto-lei n. 1.985, de 29 ·de janeiro de 1940 (Código de
Minas), e o que requer João de ~esquita Barros Filho, decreta:
Artigo único. -Fica revogado o''decreto n. 4.640, de 6 de setembro de 1039; pelo qual foi João de Mesquita Barros Filho autorizado
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a pesquisar baritina na Ilha Grande de Camamú, município de Camamú, Estado da Baía.
Rio de Janeiro, 9 de' julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
·

da Hepública.

GETUl .. JO

VARGAS.

l

Carlos rle Souza TJúarte.

DECRETO

N.

7. 528 -

DE_

9

DE JULHO DE 19/d

E::ctinaue cm'gos excedentes
O Presidente da República, usando da atribpição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1°,
alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos d:E~zcsseis (16) -cargos da classe B da
carreira rle PostaUsta do,Quadro III - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Amolia A1ve.s de Carvalho, Dart.hy Loureiro \Veber, E.ufr.osina
Teixeira de Sá Brito, Genesio Lima de Almeida, Haydée Rc.ys de
Freitas, José Martins Pinto Thereza, Juliana Gonçalves Figueira, Leonor :Maciel, Maria da Costa Seabra, Mirena Telles de Men~Czes, Perpetua Carneir-o, Rocilaa :L\'íagalhães, Zelinda Pereira Loureiro, Zilda
de Castro e Maria Amelia Rodrigues Barreto, e da exoneração de
Antenor Mendes de Oliveira, devendo a dotação correspondr:nte ser
levada a -erédito da Conta Corrente do Quadro IH,_ Parte Permanente - do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam--se as disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 9 de julho de 1941, 120.o da Independêncin. e 53.0
da Rcepública.
GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 529 -

DE

9

DE JULHO DE

19/d

Extingue Cargos Excedentes

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe c'onfere o art. 711, letra a, da Constituição, c nos term.os do artig-o 1. 0 ,
alínea n, do [_lecreto-lei n. 3 .1 95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos sessenta e seis (66) carg.os da classe F,
da carreira de Telegrafista do Quadro UI - Parte Süplementar do Ministério da Viaçãq e Obras Públic__as, vagos .em virtude da aposenLadoria de Adelaide da Costa Brandão, da nomeacão sem efeito
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de Seraphica 1,Im·condes Pereira e da promoção de Alvaro Moreira Pacheco, Byron Wallace, Tubalcaim Faraco, João Polycarpo Galhardo, Hil__da Teixeira, José Augusto Costa, Amelia Vinhas de _Gouvea. e Silva,
Helly Gentil de Góes, Victorino P'ereira Baptista, Agamenon de Souza
Caldas,· Amaro Ferreira Lima, \Valdemiro José Fernandes, José de
Alencar Sá, José Vieü·a de Azevedo, l'vlirocem Fernandes da Cunha
"Lima, Euf'ipedes José Ferreira, Saint-Clair Bitt.encourt Passos, IHanoel Rodrigues de Almeida, Levy 1\{aciel Levy, Oswaldo Moura, Joaquim Gomes Neves, Pedro de Mello Tavares, Pedro Jayme Henrique
Seixas, Carlos Affonso Reis, Durval Raymundo Gomes, José de Araujo
Pereira, Annibal Augusto de Mello, J-osé Candido de !l'lagalhães Lage,
Martinlw Pereira de Souza, l\laria José Caribé Dciria, Eurydice Romão, João AlYes Corrêa, Nelson Carlos de Simas, José Carvalho de
Araujo, João Leite _Cordeiro, Almit· de Sou'za Mascarenhas, Antonio
Schv.-arz Junior, Eugenia Colonna, Franklin Antonio da Costa, .Armando Mirarida, João ·Evángelista de Lima Filho, Ignacio Galvão dos
Santos, Hermidas Pereira, Abigail Vieira, Agenor de Araujo Lima,
Hilda Azeredo Miranda, :Mm·;a Emilia Moreira Souza, Hercilia Garcia,
Octalina Rockert Barreto, Maria Zoeron de Paiva, Ur~ula Ribeiro,
Raymundo do8 Santos Banos-, Pedro Vergcz Falco, Hildeberto de
Sabova Hibeieo, Guilherme Barbosa de Abreu, -Hodolpho Gomes da
SUva~ Netto, José Araujo Benevides, Carlos de Oliveira l\htÍ'tins, Almir
Beleza -Alencar, Luiza Cunha, Vicente Pereira da Silva, Salustiano
Cacho Netto, Cicero Nune8 Bandeira e Claudio Carneiro Botelho, devendo a dotação correspondente ser l~vada a crédito da conta-corrente do Quadro UI - Parte Permanente - do mesmo Ministério .
.Art. 2.o nevogam-se as disposições em coütrário.

qs.o

Rio de Janeiro, 9 de julho de 194.1, 120. 0 da Independência e
da Repúblicª.
GETULIO VARGAS.

joáo de Mendonça Lirna.

DECRETO N. 7.530

-DE

9

DE JULHO DE

1941

Apto1:a novas ta.bela.s numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista do Arsenal de Guerra do Rio

o- Presidente da República, usando da atribuição que lhe c·on. f~re· o artigo 74, ltCt-ra a,_ da Constituição/ decreta:
Arl. 1.o A!3 tabelas numérica-s ctO p.essoal extranumerário-mensalista 'elo Arsenal de Guerra do- Rio, da Diretoria do Material Bélico,
aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam
substituídas pelas que se >t:mcontram anexas a este decreto.
Art. 2.o A ·despesa correspondente, na importância de 724 :8'00$.0
(seteeentos e vinte e quatro contos e oitocentos mil réis), -será atendida pela Verba I -Pessoal - Consignação I I - Pessoal :extranumerário sendo 675:600$0 (seiscentos e setenta e cinco contos e seiscent.o:s mil róis) à conta da _Subconsignação 05 - Mensalistas e réis
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49 :·20-ü$0 (quarenta·, e nove contos: e duzentos mil réis}, à conta da
.Subconsignação 08 - Novas. admissões, etc., do vigente orçamento do
Ministé;rio da Guerra.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1941; 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Ew·ico G. Dutra.
MINISTÉRIO DA GUERRA

DIRETORIA DO li!ATERIAL BÉLICO
REPAR'.riÇÃo -

ARSENAL DE GUERRA DO RIO

Tabela numérica
Nú.mero

Funçã.o

2 Armarenista Auxiliar ......... .
34 Artífice ...................... .

18 Artífice ...................... .
7 Artífice ...................... .
1 Atendenle .................... .
2 Delineado.r ................... .
1- Delineador ................... .
1 Desenhista .................... .
1 Desenhista ................... .
2 Engenheiro ................... .
1 Auxiliar de Ensino ......... ·..... .
14 Auxiliar de Escritório .......... .
3 Auxiliar de Escritório ....... .
11 Auxiliar de Escritório ......... .
2 Auxiliar de Escritório ........ .
1 Auxiliar de E:;critório ......... .
6 Praticante de Escritório .... : .. .
1 Fotógrafo Auxiliar ........... .
1 Laboratarista ................... .
f Labóratorista Auxiliar ...· ..... .
1 Mestre ........................ .
2 MotOrista '..................... .

Ref. de
salário

VII
IX
X

XI
VI
XIX
XXI
VI
VII
XXI
VII
VII
VIII

IX

X

XI

VI

VII

rx

VII

XIII

IX

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
500$0
550$0
600$0
350$0
1:300$0
1:500$0
3150$0
400$0
1:500$0
400$0
400$0
450$0
500$0
55"0$0
600$0
350$0
400$0
50 0S O
400$"0
700$"0
500$0

9:600$0
204:000$0
118:800$0
50:40'0$0
4:20'0$0
31:200$0
18 :'000$0
4:200$0
4:800$0
36:000$0
4:800$0
67:200$0
16:200$0
66:000$0
13 :200$1)
7:200$0
25:200$0
4:800$0
6:000$0
4:800$0
8:400~0

12:000$0
717:-ü00$0

l13

Tabela numérica -suplementar
Nfimero

1 Escriturário
1

Função

.............. ·-· ....

Ref. de
salário

Salário
mensal

XII

650$0

Despesa
anual

7:800$0
7:800$0

I
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Rela(:,ão dos extranumerários-mensalistas correspondente · à tabela numérica aprovada pe.lo decreto n. 7 .530, de 9 de julho de 1941
ARSENAL DE GUERRA DO RIO
TABEI,A ORDlN ÁRIA

2 -

Armazenista Auxiliar VII -

1. Jorcelin Lins Cavalcante.
2. l\1oré Durcei Valenca.
34 -

Arti(ice IX -

500$0

1 . Adão Goulart· Corrêa.
2. Ademar J-osé Dias.
3. Agostinho Lopes Alves.
/1, Alberto Moreira :Maximo.
5. América Gois da Costa.
6. Antonio Fernandes Lorca.
7. Aristodenes Rigueira.
S. Cesa.r Fer;pandes- da S'ilva
9. Eurico do Amaral.
iü. Evila-sio Dionisio de Paula.
11. Heitor "Ricardo do Vale.
12. Hercilio Teodoro da Silva.
:l3. Honorio de Assis Cardim.
14. Ildebrando José Lima.
15. Jaime Bastos...
16. João Anto,nio Bustamante.
17. João Batista Rodrigues.
18. João Cabral de Faria.
19. João Schetini'.
20. Jorge Moreira da Silva.
21. ,Tosé da Silva Lemos.
22. J o.sé Garitano.
23. José Henrique de Lima.
24. José Rodrig·ues de Oliveira.
25. Juviniano José de CaStilhos.
26. Licinio da Cruz Freita·s.
27. !\-Ianoel da Anuneiação Peçanha.
2-8". lVIarlo Pereira da Silva.
29. Mauricio da Silve ir,,.
30. Mauricio Pet~ira Fot'tes.
31. Norival- de Souza Muniz.
32. Raul Alves Marinho.
33 ;.- Rodrigo Gomes da Silva.
31~:. Valdcmiro Souza Matos.
18 -

Artifice X -

1. Acacio Salgueiro.
2. Acir Pinto du Cruz.
3. Antonio August.o Pinto.
/1. Avelino da Silva Dias.
5. Caetano Machado Tosta.

550$0

/i00$0
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6. Carlos de Paula Gonçalves.
7; Carlos Pinto de Carvalho.
8. Delbos GU.terres.
9. José de Assunção Cbav·os.
1O. Leocadio José Dias.
11 . .Manoel -Fernande-s da Co;:; ta.
12. Narciso Pessanha.
'i3. Nelson da lHata Pereira.
1ft. Olimpio da Silva Alberto.
15. Serafim Arcanjo.
16. Teodorico Gomes Carneiro dos Santos.
17. Valdemar Gomes da F-onseca.
18. Vicente Francisco de Santana.

A?-ti[ice XI -

7 -

1.
2.
3.
4.
5.
-6.
7.

600$0

Alfredo Pereira da Cunhi\.
Angenor de Souza Bastos.
Antonio José Vieira.
Daurí Carlos de Meneze::).
José Pinheiro dos Santos.
Jo-sé Teixeira Soares.
Manoel Durão.·

Atendente VI -

! -

350~0

1. Antero Teixeira da Mo ta.

2 -

Dcli>.eador XIX- 1 :300$0

! -

Ddineador XXI -

1. Vago.
2. Vago.
1 :500$0

1. Vago.
! -Desenhista VI- 350$0

1. Mario Paz.
!

~

Desenhista

Vn-

40U$0

1. Heitor Bandeira l\faia.

2 - Engenhei1·o XXI- 1 :500$0
1 . Arí Faria.
2. Nelson Gaffrée Riedel.
1 - Auxilim· de Ensino VII- li00$0
1. Julião Felix de Almeida.

1.
2.
-3.
4.

14 Auxiliar de Escritó1·io VII Antonio José de Vasconcelos.
Augüsto· Fernand-es.
Candido Alves da Cunha Filho.
Diogenes Saldanha Borromeu.

400$0
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5. Djalma Augusto da Costa.
6. Hortencio !talo Américo Sáco.
7. Humberto Maiorano.
8. Jaime Gonçalves.
9. José Rodrigues Campos.
10. Pedro Neves de SouZa.
11. José Alves da Cpsta.
12. Oto Batista Dela torre.
13. Valter da Costa Maia.
14. Vago.
3 - Auxilia>· de Escritório VIII 1 . Alvaro Gentil de Souza Mendes Filho.
2. Dario Rodrigues Coelho.
3. J osó Gonvalves Bara.

450$0

!1 - Auxiliar de ·Escritório IX Alcides· de Castro Palma.
Arí Gonçálves dos Santos;
Carlos de Oliveira.
Euriclides José da Silva.
Euripedes José _da Silva.
Jaime do Rego Raposo.
José Custodio Loureiro.
Luiz Rodrigues Gonç.alves.
Manoel da Silva Gomes.
Ndson Reis.
Rivadavia de Melo Barreto.

500$0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9·.
10.
1!.

2 - Auxilia>· de Escritórip X 1 . Amori Silveira de Castro.
2. Bernardino de Souza;

55\l$0

1 - Auxilim• de Escritório XJ 1. Orlando Pereira Batista.

600$0

6 Praticante de Escritório VI 1. Alfredo Romeiro da Silva ..
2. Carlfls Arlindo Júnior.
3. Ciro ·Moura de Souza.
4. Edgard Felix Gome-s.
5. Oswaldo Medina.
6. Vago.

1 - Fotógrafo Auxil-iar VII 1. João Antonio Carneiro.
1 - Laboratarista IX 1. João T.hiago Chaves.

350$0

400$0

500$0

1 - Laboratarista Auxiliar VII 1 . Nelson Tavares Alemand.

400$0
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1 -

70'0$0

Mestre XIII -

1 . 1}ntonio Euzebio Matos o.
2-

1. Manoel

5'00$0

Motorista IX -

Soare~.

2, Vago.
TABELA SUPLEMENTAR

1-

Escriturár:io XII -

650$0

1 . Tancredo Faião Pinheiro.

DECRETO N. 7.531-

DE

11

DE JUNHO DE

1941

Aprova novas tabe-las numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista de diversas repartições do Ministério da Educação e
Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere.
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista das Delegacias Federais de Saude, Departamento Nacional de Saude,
Inspetoria de Engenharia Sanitária, Inspetoria dos ·serviços Especiais,
Instituto de Puericultura, Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal, Serviço de Malária da Baixada Fluminense e Serviço de Saude
dos Portos, do Ministério da Educação e Saude, aprovadas pelo decreto
n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituidas pelas que se
encontram anexas a este decreto.
Art. 2.0 A despesa correspondente na importârícia de 7. 7 43:600$0
(sete mil setece_ntos e quarenta e três contos e seiscentos mil réis) será
atendida pela dotação orçamentária própria constante da Verba 1 Pessoal, Consignação li - Pessoal ·Extranumerário; Subconsignação 05
-:- Mensalistas, do atual Orçamento daquele Ministério, com as alterações feitas pelo dócreto-lei n. 3.41f?, desta data.
Art ... 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
1Uo· de Janeiro, em 11 de julho de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

v ARGAS.

Gustavo Capanema.
Col. de Leis- Vol. VI
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MINISTÉRIO DA EDU{]AÇXO E SAUDE

1941
Departamento Nacional de Saude:

Serviço de Administração ........ .
Divisã-o de Organização Sanitária ..
Divisão de Organização Hospitalar.
Serviço Nacional de TuberclJlose ..
Serviço Nacional de Malária ..... .
Serviço Nacional de Peste ....... .
Servico Nacional de Fiscalização de
Medicina ........... -........ .
Serviço Federal de Aguas e Esgotos.
Serviço Federal de Bioestatísticá ...

26:400$0
7:200$0
. 20:400$0
!li :400$0
171:600$0
33:000$0
54:600$0
6.887:400$0
12:000$0

Delegacias Federais de Saude:

42:000$0
55:200$0
46:800$0
21 :600$0
8:400$0
25:80080
70:800$0

7.497:600$0

Instituto de Puericultura . ........................ .

246:000$0

2.•
3.•
4..a

5.•
6.~

7.•
8.•

~iiii~::::::::::::::::.: . :::
~iilH:::::::::::::::::::::::

7.743:600~0

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAUDE
REPARTIÇÃO -

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

T_abela numérica

Número

Função

1 Auxiliar de Escritório ......
2 Auxiliar de Escritório ......
1 Auxiliar de Escritório ......

Rei. de

salário

IX
X
XI

Salário
mensal
500$0
550SO
600$0

Despesa
anual

6:000$0
13:200$0
7:200$0
26:400$0

4
REPARTIÇÃO -

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO SANITÁRIA

Tabela numérica
Hef. de
Número
Função
salário
XI
1 Auxiliar de Escritório ..... .

1

Salário
mensal
600$0

Despesa
anual
7:200$0

7:200$0

99
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DIVISÃO DE ORGANIZAÇ~O HOSPITALAR

REPARTIÇÃO

Tabela numérica

Rei. de
salário

Função

Número

IX

1 AUxiliar de Escritório

Despf':sa
anual
6:000$0

Salário
mellsal
500$0

6:000$0

1
Tabela numérica suplementar

Número 1 Médico

Ref. de
salário

Função

.......... ·.· ....... .

XVIII

Salário
mensal

Despesa
anual
14 ;1,00$0

1 :20080

1

14: lt00.\30
BEPARTIÇÃO

SERVIÇO NACIONAL DE 'PUBEilCULOSE

Tabela numérica

Número -

Ref. de
salário

Função

2 Auxiliar de Escritório

XI

Salário
mensal

600$0

Despesa
anual
14:400$0
14:400@0

2
H.EPARTIÇÃO -

SERVIÇ·O NACIONAL DE MALÁRIA

n
Tabela numé1'ica

Número 3
1
1
1
4

Função

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório -.... .
Auxiliar de Escritório .... .
Laboratarista ............ .
Médico .................. .

Ref. de
salário

IX
X

XI
IX
XVI

Salário
mensal

50080
55080
600$0
500$0

1:oooso

10

Despesa
anual
18:000$0
6:600$0
7:200$0
6:00080
48.:000$0
85:800$0

Tabela· numé1'ica suplementa1'

Ref. de
Salário
1 l~scriturário . : . .... ·. . . . . . . . XII·
5 Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX

Número -

6

Função

Salário
mensal
650$0
1:300$0

Despesa
anual
7:800$0
78:000$0
85:800$0
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REPARTIÇÃO -

SERVIÇO NACIONAL DA PESTE

Tabela numérica

Número --=- Função

Ref. de

Salário

salário

mensal

IV

11 Guarda

--·

250$0

Despesa
anual

''
33:000$0
33:000$0

11

REPARTIÇÃO -

SERVIÇO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA MEDICINA

Tabela numérica

Número- Função

1 Auxiliar de Escritório

1 Auxiliar de Escritóti.o
2 Auxiliar de Escritó1~io
1 Inspetor Especializado

·Ref. de

Salário

salário

mensal

VII
VIII
IX
XXI

400$0
450$0
500$0
1:500$0

Despesa
anual

4:800$0
5:400$0
12:000$0
18:000$0

,,o :200$0
------

5
Tabela numérica suplementar

Número -

Função

Ref. de

Salário

salário

mensal

1 Médico .................. . XVI!l

Despesa
anual

14:400$0

1 :200$0

.14:100$0

1
REPARTIÇÃO

SERVIÇO FEDERAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

Tabela numérica
Ref. de
salário
Armazenista
XI
Artífice ••••..••••••••••• o.
VII
Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
Artffice ...................
IX
Artífice -· ..................
X
XI
Artífice ...................
Auxiliar de Artífice ........
VI
Ascerisorista ...............
VIII
Biologista· .................
XIX
IX,
Desenhista ................
Engenheiro ................
XVII
Engenheiro ................ XVIII
Engenheiro ................
XIX
Engenheiro ................
XX
Engenheiro ................
XXI

Número -

1
73
113
38
22
8

2
2

1
1
1
1
1

1
5

Função

•••••••••••• o ••

Salário
mensal

. 600$0
400SO
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
450$0
1:300$0
50080
1 100$0
1 200$0
1 300$0
t 40080
1 500$0

. Despesa
anual

7:200$0
350:400$0
610:200$0
228:000$0
145:200$0
57:600$0
8:400$0
10:800$0
15:600$0
6:000$0
13:200$0
14:400$0
15:600$0
16:800$0
90:000$0
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Número·- .;Fu~ção
2
29
36
35

Auxiliar de engenheiro
Auxiliar de eScritório
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório
17 Auxiliar de escritório
10 Au'xiliar de escritório
1 .Praticante de escritório ... .
16 Feitor ................... .
16 Feitor .................. ..
1 Feitor .................... .
3 Feitor ................... .
10 Feitor .................. ..
3 Guarda ................. ..
67 Guarda .................. .
6 Inspetor auxiliar ..... ; .... .
6 Inspetor auxiliar .......... .
2 InspP"!.-or ................. .
7 Inspeto1 ................. .
4 Inspetor ................. .
3 Inspetor ................. .
6 Inspetor ................. .
1 Inspetor ................. ..
4 Laboratarista auxiliar
... .
26 LabMatorista . . ........ .
1 Médico
1 Médico
13 Mestre
6 Mestre
3 Mestre ................... .
1 Servente ................. .
1 Servente ................. .
16 Servente ................. .
2 Telefonista .............. ..
2· Telefonista ............... .
3 Topógrafo ................ .
1 Topógrafo ............... .
3 Topógrafo auxil.iar ....... .
5 Topógrafo auxiliar ....... .
10 Trabalhador .............. .
8 Trabalhador .............. .
1 Auxiliar de· Tráfego ...... .

658

Ref. de
-salário

XV·
VII
VIII

IX
X

XI
VI
VII
VIII

IX
X

.xi

VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII
XIII

XIV
XV
VII
VIII
Xli!

XV
Xli!
XIV
XV

v

VI
VII
VII
IX
XI
XII
VII
VIII

v
VI
IX

Salário
mensal

900$0
400$0
450$0
500$0
550$0
.600$0
350$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
650$0
700$0
800$0
900$0
400$0
450$0
700$0
900$0'
700$0
800$0
900$0
30u$O
350$0
400$0
400$0
500$0
600$0
650$0
400$0
450$0
300$0
350$0
500$0

Despesa
anual

21 :600$0
139:200$0
194:400$0
210:000$0
112:200$0
72:000$0
4:200$0
76:800$0
86:400$0
6:000$0
19:800$0
72:000$0
12:600$0
321:600$0
32:400$0
36:000$0
13:200$0
50 :1!00$0
31:200$0
25:200$0
57:600$0
10:800$0
19:200$0
140:400$0
8:400$0
10:800$0
109:200$0
57:600$0
32:400$0
3:600$0
4:200$0
76:800$0 .
9 :600$0
12:000$0
21:600$0
7:800$0
14:400$0
27:000$0
36:000$0
33:600$0
6:000$0
3.825:600$0

ATOf? DO pODER EXECUTIVO
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Tr;bela numérica suplementar

Número 3 Armazenista

!lo f. de

Funç-ão

salár.io

... ... ..... ... .

1 Arwazenista ...............
Desenhista . . . . . . . . . . . . . . .
2 Engenheiro ..............
2 Escriturário
3 Escriturário ...............
3 Escrituráriv ....... '·' ......
2 Escriturário ...............
1 Feitor ....................
'1 ~eitar· . . . . . . . . . . . . . . . .

.·

.

•••••••••••• o ••

...................
............... . . .
...................
..................
1 Inspetor ..................
1 Inspetor ..................
36 Servtnie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 'felefonista ................
297 Trabalhador ................
7 Trabalhador ...............

149 Guarda
26 Gtw.rda
27 Guarda
2 Inspetor

XIV
XVI
XV
XII
XIII
XIV
XV
XII
XIII
VIII
IX
X
XVI
XXI
VIII
X
VII
VIII

Salário
mensal
800$0
1:000$0
900SO
1:600$0
650$0

700$0
800$0
900$0
650$0
700$0
450$0
500';0
550$0
1:000$0
1:500SO
1:600$0
45)$0
55080
400$0
450$0

566

Despesa
anual
28:800$0
12:000$0
10:800$0
38:400$0
'15:600$0
25:200$0
28:800$0
2'1:600$0
7:800$0
8:400$0
804:600$0
156:000$0
178:20080
24:000$0
18:000$0
19:200~0

1Ç)/f: 400$0

6:600$0
1. 425 :600$0
37:80080
3.061:800$0

R.RPAR.TIÇÁO - • SERVIÇO FEDERAL DE BIOESTATÍSTICA

'J'abela numé1·ica

Número -

Ref. de

Função

.2 Auxiliar de escritório

saláriO
IX

Salário
mensal
500$0

2

Despesa
anual
12:000$0
12:000$0

HEPAH.'l'IÇ.i\0 -

DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA

2.a

REGlÃo

Tabela numérica

Número -

Função

Ref. de

salário
f Bfologista ................ .
XX
1 Engenheiro ..........•....
XX
1 Auxiliar de escritório ..... .
VII
1 Motorista auxiliar . . ..... .
v

Salário
mensal
1:400$0
1:400$0
400$(
300$0

Despesa
anual
-16:800$0
16:800$0
4:800$0
3:600$0
42:000$0
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REPARTICÃO -

DELEGACIA FEDER.A:ú DE SAUDE DA

3.a

REGIÃO

Tabela numérica
Ref. de
salário

Número,- Função
1 Biologista ................ .
1 Engenheiro .......· ... ; ... .
1 Auxiliar de escritório ..... .
1 Auxiliar de escritório ..... .
2 Laboratarista .............. .

XX
XX

VII

lX

VIII

Salário
mensal
1:400$0
1:400$0
'•00$0
500$0
450$0

Despesa
anual
16:800$0
. 16:800$0
4:800$0
6:000$0
10:800$0

55:200$0
REPÀRTIÇÃO --; DELEGACIA FEDERt)L DE SAUD~ DA: 4.a REGIÃO

Tabela numérica
Númeru -

Função

1 Auxiliar de escritório
1 Auxiliar de escritório ....•.
1 Engenheiro .............. .
1 Motorista auxiliar ........ .

Ref. de
salário
VII

IX
XX

v

Salário
mense-1
400$0
500$0
1;1,00$0

300$0

Despesa
anual
4:800$0
6:000$0
16;800$0
3:600$0

31:ê00$0

4

REPARTIÇÃO -

DELEGACIA

FEDERAL DE SAUDE DA 4_,a REGlÃO

Tabela numérica suplementar
Númer.o -

Ref. de
salário

Função

XIX

1 Médico

Salário
mensal
1:300$0

/

Despesa
anual
15:600$0

15:600$0

1

REPARTI(}ÃO

,DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA

5.a REGIÃO

Tabela numérica
Número -

Funt,?ão

1 Auxilfar ele Escritório
1 Auxiliar de Escritório
1 Laboratarista ............. .
1 Motorista Auxiliar ........ .
4

Ref. de
salário
VII

IX

.X

VI

Salário
mensal
400$0
500$0
550$0
350$0

Despesa
anual
4:800$0
6:000$0
6:600$0
1;:200$0

21:600$0

ATOS DO< PODER EXECUTIVO
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REPARTI(}ÃO -

DELEGAciA FEÚERAL DE SAUDE DA

6.a

REGIÃO

Tabela numérica

Ref. de
salário
1 Auxiliar de Escritório ..... .
VII
1 Motorista Auxiliar ........ .
v
Número -

Função

Despesa
anual
4:800$0
3:600$0

Salário
mensal
4001>0
300!>0

8:400$0

2
DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA

REPARTIÇÃO

7 .a

REGIÃO _

Tabela numérica

Ref. de
salário
1 Auxiliar de Escritório ..... .
IX
VI
1 Praticante de Escritório ... .
-~úmero

-Função

S'alário
mensal

500$0
350$0

Despesa
anual
6:000$0
4:200$0

10:200$0

2
REPAR'riÇÂO -

DELEGACIA FBDERAL DE SAUDE DA

7.a

Tabela numérica suplementar
Ref. de Salário
Número - Funç.ão
salário_ mensal
1 :300$0
1 Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX

REGIÃO

Despesa
anual
15:600$0

15:600$0

1
REPARTIÇÃO

DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA

8.a

REGIÃO

Tabela numérica

Número 1
' 1
1
1
1

Função

Biologista ................ .
Engenheiro ............... .
Auxiliar de Escritório ..... .
Médico ................... .
Motorista Auxiliar ........ .

Ref. de
salário
XX
XX
VII
XVII

v

Salário
mensal
1:40080
1:400$0
400$0
1:100$0
300$0

Despesa
anual
16:800$0
16:800$0
4:800$0
13:200$0
3:600$0

55:200$0

5
REPARTIÇÃO -

DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE

nA 8.a

REGIÃO

Tabela numérica suplementar

Ref. de
salário
1 Médico .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. XIX
Número -

1

Função

Salário
mensal
1:300$0

Despesa
anual
15:600$0

15:600$0

105

ATOS DO PODER EXECUTIVO
REPARTIÇÃO -

INSTl'rUTO- DE PUERICULTURA

Tabela' numérica

Número 1
1
4
1
1
1
1
1
2
1

5
1
6

Ref. de
salário

Função

VI
Atendente .......... .....
Dentista ................... XIV
Enfermeiro . . . . . . . . . . . . . . . VII
Assistente de Ensino ....... XV
VII
Auxiliar de Escritório
VIII
Auxiliar de Escritório
IX
Auxiliar de Escritório ......
VI
Laboratarista Auxiliar ......
Médico .................... XIV
XV
Médico ....................
Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI
v
Servente ...................
Serviçal ................... IV

Salário
mensal

Despesa
anual
4:200$0
9:60080
19:200$0
10:800$0
4:800$0
5:400$0
6:000$04:200$0
19:200$0
10:800$0
60:000$0
3:600$0
18:000$0

350$0
800$0
400$0
900$0
400$0
450$0
50080
350$0
800$0
90080
1:000SO
300$0
250$0

·~

.

.

175:800il0

26
Tabela numé!ica sup~ementar

Número -

Ref. de
Salário

Função'

1
1
·1
1

Assistente de Ensino . . . . . . .
Escriturário .............. ··~·
Escriturário . . . . . . . . . . . . . . .
Escriturário ........... ·, . . .
1 Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI
XII
XVI
XVIII

XXI

Salário
mensal

Despesa
anual
18:000$0
7:800$0
12:000$0
14:400$0
18:000$0

1:50080
65080
1;000$0
1:200$0
1:500$0

70:200$0
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DECRETO N. 7.532

~ D~

11

DE JULHO DE

1941

'\.prova e manda executar o Regulamento para a Escola de Marinhtl
M er:cante do Pará

O Pl'esidente da ·RepúbliCa resolve aprovar e mandar executar o
Regulamento para a Escola de Marinha Mercante do Pará, que a este
:tcompanha, assinado pelo Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem,
Mmistro de Estado dos Negócios da Marinha.
Rio de Janeiro; em H de julho de 1941, 120.0 da Independ~~ncia
B 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

ATOS DO PODER EXECUTIVO'

Regulamento para a "Escola de Wiarinha Mercante dõ Pará; a que sa,
refere o decreto n. 7.532, de 11 da julho de 1941
CAPíTULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1.0 A ~scola de Marinha Mercante. do Pará tein por finalidade prépnrar Pilotos, Terceiros Maquinistas-Motoristas e Seg·undas
Connssários Hegionais para exercerem. suas atividades na Marinha
Mereante na bacia fluvial do Amazonas e no trecho da co8ta desde o
·Cabo 0l'ange até a embocadura do Parnaiba, no Estado do Piaui.
Art. 2- 0 A Escola funcionará como externato na sede que for
determinada pela Administração ~aval, na cidade deBelem.
Art. 3. 0 A Escola ficará diretamente subordinada à Diretoria do
Ensmo ~aval.
Art. 4.0 A Escola será dirigida ·por um oficial superior do Corpo
da Armada,- com o Ululo de Diretor.
CAPíTULO I!
DOS CURSOS E 'no ENSINO

Art. 5. 0 A Escola de ·Marinha ·Mercante do Pará manterá
gumtes cursos:

oS se-

Curso para Pilotos Regionais ·
Curso para i\'laquinista:s-Motoristas llegionais
C) -- CurSo para Comissários Regionais .
.Parágrafo único. Os cursos de Pilotos e de Maquinistas-i\lotol'istas
Regional.s constarão de dois anos :etivos e o de Comissários negionais
de um ano.
A) B) -

Art. 6.o AB diseiplinas dos três cursos mantidos pela Escola e
sua distribuição em aulas pelos anos letivos serão as segvintcs;

A) -CURSO PARA PILOTOS REGIONAIS
1. 0

Ul\0

v~ auln Classificação dos navios e embarcações mercantes. Marinharia. E::;tivagem. O'rgnnização inteena e àdministrativa do-s navios. Meios de comunicações entre navios (sinalização). Bali.zag8m
e Farolagern. Convenção de \Vashing-ton. Conhecimeritos sobre esca·fandria. Noções s'obre franco-bordo e arqueação. Ceremollial .Marítimo. Polí-cia marítima e fluvial. Sinistros marítimos. Socorros de.
emergência.
z.a aula -.Educação cívica. Noções prátieus aplicaveis à vida da
navegação amazônica. Geografia física e política dos Estados do Amazonas, Pará, iviaranhão e Pü:.uí; especia:mente da, bacia do Amazonas
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e. du. liLoral rparítimo e sua cartogiafifl:. Noções de Direito marítimo,
actministrativo e comercial.
. s.a aula -Logaritmos. Revisão da geometria: Trigonomet1ü:1
retilínea.
l1.a aula Desenho geométrieo.

1.~ aula Navegação estimada; instrumentos náuticos. SondabE-IlS ·. Governo e manobr·a dos navios e embarcações. Praticagem dos

porto6.

fl.-1 eteorologia

náutica.
Trigonometria esff>rica. Cosmografia.
Ncições gerais sobre geradores de vapor e máquinas
a vapor· e seu regi'me de funcionamento. Noções sobre motores a explü~ão.
·•
4.a aula - Noções gerais de eletr~cidade e sobre máquinas e instalações elétricas.
2.a aula 3."- anla -

B) -

CURSO PARA MAQUINISTAS-MOTORISTAS REGIONAIS
1.0 ano

1.a aula Classificação dos navios e embarcações mercantes;
n0menclatnra de suas principais partes e dos apare:hos. Organização
interna e adminiGtrativa dos navios. Fainas, manobras de peso, e estivBgem. Sinistros marítimos. Socorros de emergência. Noções sobre
f1·anco-bordo e arqueação.
z.a anla -- Educac;ão cívica. Noções práticas relativas à vida
da nn.vegação amazônica. Geografia física e -política dos Estados
do Amnzonas, Pará, Maranhão e Piauí, especialmente da bacia do
Amazonas.
s.a anla ~ NoÇÕl'3 de física (especialmente calor e bombas),
de quír~·11ca o de cl~trú~idade lndispensaveis ao estudo elo~ assuntos
técnicos dos programas do 2.. 0 ano. Propriedades do vapor dágua saturado e super-aquecido. Medidas elétricas; pilhas e acumuladores.
Combustiveis e lubrificantes.
4.a aula - Revisão da Ge-o;netria. Desenho geométrico, de proJ0Cão e de máquinas. Hascunhos cot.actos. de fenament.as e peças de
mãquinas. Cáleulo de área e volumes.

2. 0 àno

La a;:la - GerGdm·es de vapor e máquinas a vapor, prinC'Ll)Ri~ e
auxiliares, prccedldo da tecnolog·ia correspundenLe. Condução, funcionumcmto e conservaçê.o.
2~-a aula Máquinas e motores elétricos. Iluminação e outras
ii1.stnlações elétricas emprcgu.d})s nos navios.
3.n aula - Motores à explosão e à combustão interna. Máquinas
especmis c yaporizudores.
4.n. aula -- Ferramentas rr:::muais e máquinas ferramentas; nomenclatura e aplic:.aç~o. Sobres~alentcs de máquinas. Prática de ofi":"
c i na
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C) CURSO PARA SEGUNDOS COMISSÁRIOS REGIONAIS

Ano único
1.a aula - Classificação ·dos navios e embarcações mercantes:
nomenclatura de suas principais partes .e dos aparelhos. Organização interna e administrativa dos. navios. Fainas, manobras de peso
e estivagem. Sinistros marítimos. Socorros de emergência.
2." aula - Educação civica. Noções práticas relativns à vida
da navegação amazônica. Geografia física e política dos Estados do
Amazonas, Pm'á, Maranhão e Piauí, especialmente da bacia do Amazonas. ~ações de direito marítimo, administrativo e comerciaL
3.a aula - Contabilidade. Escrituração relativa aos servjços Ue
comissário e de_ passageiros. Instruções sobre correspondência oficial
e particular. Datilografia.
tLa aula Serviços de recepção de passageiros e imigrante·:; e
de bagagens. Serviços de câmara, restaurante e anexos. Paióis e
câmaras frig'Oríficas e seus serviços. Serviços de hotelaria nos navios mercantes.
Art. 7 .o O ano ·escolar comef;ará normalmente no primeiro dia
util de abril e terminará em 30 de dezembro, sendo dividido em dois
períodos, com- uma época de férias cada um.
§ 1.0 O período do ano escolar poderá sér alterado, a juizo do
Ministro da Marinha, mediante proposta da Diretoria· do Ensino Naval,
se assim o exigirem as conveniências da Administração,
·
§ 2.0 Os ·perfodos letivos e das férias escolares serão delimitados
pela Diretor-ia do ~nsino Naval, de acordo com as,conveniências do
ensino.
Art. 8.0 O llúrnero de alunos de cada um dos cursos será anual~
mente- fixado pelo Ministro da Marinha, mediante proposta da Di ..
retoria- do Ensino Naval.
Art. 9. 0 Anualmente, findos os trabalhos letivos, os alunos do&
três· r.ursos farão pequenos cruzeiros, sob a orientação dos instrutores que forem designados.
§ 1.0 Nas viagens de instrução, os instrutores deverão minis-~
trar aos alunos os conhecimentos práticos dos assuntos que ·se relacionem com suas instrutorias; de acordo com os programas previamente. estabelecidos.
·
§ 2. 0 Os alunos ficarão obrigaào.s a apresentar, findo o· cruzeiro, um relatório organizado segundO a orientação dada pelos instrutores .
.Art. 1O. Os navios ou as pass}\gens para as viagens de instrução
dever-ão ser requisitados pelo Diretor da Escola, com autorização do
Ministro da Marinha e mediante pr·évio acordo com as Companhfas
. interessadas ,
Art. 11 . A "instrução a ser ministrada na Escola tem por fim
dar aos seus alunos os conhecimentos teóricos e práticos necessários.
para que eles possam exercer nos navios mercantes as funções cor~
respondentes às cartas de habilitação a lhes serem conferidas pela
Diretoria do Ensino Naval, devendo os respectivos programas ser
elaborados visando co limar .este objetivo.
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Art. 12. A instrução, que constará da exposição da lição contida no livro adotado -ou em apostila organizada pelo instrutor e de
trabaÍhos práticos a bordo, em gabinetes, laboratórios e ofícinas, obedecerá a um plano de estudo para -cada curso e aos programas elaborados pelos instrutores e aprovados pela Diretoria do Ensino Naval,
nos quais se observará a necessária uniformidade didática.
'Art. 13. Âs aulas discriminadas no art. 6. 0 serão grupadas de
aeordo com a analogia dos assuntos e COTIJ. as conveniências do ensino, constituindo cada grupo urna instrutoria.
§ 1:0 Paea o ensino· essencialmente prático, como trabalhos em
oficina, datilografia, etc., poderão ser designados mestres de oficina ou sub-oficiais da especialidade, como sub-instrutores.
§ 2. 0 A constituição das instrutorias e a designação· dos docentes
que as devem reger serão submetidas à aprova·ção do Ministro da
Marinha.
·
Art. 14. O ensino de disciplinas com~ns a dois ou mais cursos
deverá ser ministrado em comum.
CAPITULO III
DA INSCRIÇÃO E DAS MATRÍCULAS

Art. 15. A inscrição será feita na 1.a quinzena de "janeiro, na
Secretaria da Escola, à vista de requerimento ao Diretor, exigindo-se
dos candidatos as st-guintes condições:
a)

ser brasilsiro;

b) ser vacinado;

/c) ter bons antecedentes; atestado por autoridade competente;
â) ter mais de 16 anos de idade para a inscrição noS cursos de Pilotos, e de -MaquinistaS-Motoristp.s Regionais, mais de 18 _para o de Comissários Regionais e menos de 30 para qualquer desses cursos;
e) apresentação da caderneta militar ou documento que a substitua, pelos maiores de 18 anos;
f) autorização escrita do pai, mãe'ou tutor, caso seja menor;
·g) aprovação ria s.a série do ôurso ginasial ou curso comercial,
em estabelecimento oficial ou oficializado;
h) pagamento da taxa estabelecida_ neste Regulamento para a inscrição.
Art. 16. Os candidatos inscritos serão submetidos a um concurso
de admissão, que constará de provas escritas de português, aritmética, álgebra (até equações do 2. 0 • grhu) e geometria plana e· no es-

paço.

Parágrafo único. A época do. concurso de admissão serâ determinada pelo Diretor, de acordo com as conveniências do serviço, de modo
a estar conclu~do até o dia .20 de março.
Art. 17. O concurso de admissão será prestado perante comissão constituída de dois instrutores, designados pelo Diretor, sob a
presidência do Vice-Diretor, à qual competirá organizar os pontos
para às provas. ~
Art. 18. A nota de exa-me de qua,lquer disciplina ou aula variará
de 0- a 1O e corresponderá à média dos graus conferidos por todos os
examinadores, não se computando fração para a nota final:
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Art. 19. ·para que o candidato seja considerado habilitado em
qüalquer das disciplinas é necessário que tenha' obtido nota 'igual ou
superior a quatro e, no concurso, que tenha sido aprovado· em todas as
disciplinas.
·
Art. 20·. A classificação no concurso será feita pela. soma das notas conferidas nas quatro disciplinas menoionadas no art. 16.
Parágrafo único. No caso de dois ou mais candidatos obterem
igual número de pontos nas provas, prevalecerá para a classificacão a
idade maior e ainda no caso de igualdade, a sorte.
Art. 21. Serão matriculados no primeiro ano de cada um dos
cursos, dentro do número de vagas existentes e na órctBm da respectiva
classificação no concurso, os candidatos inscritos que forem julgados
aptos em inspeção de saude, não s'endo permitido admitir alunos ouvintes.
Art. 22. Os candidatos matriculados que não comparecerem à
Escola no dia marcado para a apresentação e não se justificarem dentro de oito dias, terão a matricula trancada, sendo substitUidos pelos
que se lhes seguirem na classificação do .concurso de admissão.
Art. ·23. As matrículas serão feitas por ato do Diretor da Escola.
Art. 24. Só poderão ser matriculados no segundo ano dos cursos,
os alunos que tenham cursado o primeiro ano e obtido aprovação em
t-o Oas as disciplinas.
CAPÍTULO IV
DO APROVEI'l'AM8NTO E CLASSIPICAÇÃQ

Art. 25. O aproveitamento dos alunos em cada uma das aulas será avaliado por meio de três provas parciais escritas que prestarão
durante o curso, a critério dos respectivos instrutores, e de um exame
final, oral ou prático.
Art. 26. O _exame oral, ou prático de cada auia será prestado
perante comissão examinadora constituida de três instrutores designados pelo Diretor, dos quais um será o ~ocente da disciplina.
Art. 27. As notas, quer das provas parciais, julgadas pelos respectivos instrutores, quer do exame final,'- julgado pela cOmissão de
que trata o artig'J anterior, variarão de O a 10, sendo a-nota do exame
oral avaliada pela média das notas de todos os membros da ({omissão
examinadora.
Art. 28. O grau de aprovação do aluno em cada aula será obtido pela fórmula
- 6M + 4 E
G=------

10
em que M representa a média das notas das provas parciais e E a nota
do exame final.
Parágrafo único. Será considerado inabilitado o aluno que obtiver grau inferior a quatro, ou que deixar de comparecer ao exame
no dia marcado, sem causa justificada.
Art. 29. Nas provas orais as arguições serão feitas, obrigatoriamente, por dois dos examinadores, no mínimo, cabendo a cada examinador mil. prazo máximo de quinze (15) minutos.
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§ 1.0 As provas não poderão Ser iniciadas sem que estejam presentes os três examinadores. que, de forma alguma, pOderão ser substituidos durante as provas daquele dia, salvo nos casos. de susp~ição.
§ 2. 0 É !feito ao examinador dar-se. por suspeito par~ examinar qualquer dos candidatos, sendo para este -caso substituido;
§ 3.0 Qualquer examinando poderá· aJe.gar suspeição contra um
ou mais exam-inadores, desde que o faça com a antecedência de 48
horas pelo menos, just-ificadurnente, perante o Diretor da Escola,
a quem c~be·rá aceitar cu não a suspeição arguida.
Art.. 30. Os exames de. 2.a época serão realizados sob as mesmas normas estabelecidas para os de 1.a época, exigindo-se, porem,
petição dos interessados· ao Diretor da ~scola.
Art. 31. O exame. de 2.a época dos alunos reprovados em 1.a
época t.onstará de prova escrita e prova oral, sendo a respectiva
nota final obtida pela- média das notas conferidas pelos examinadores nas duas· provas. desprezando-se a fração.

CAPíTULO V
DAS PE!'lAS

Art. 32. As faltas praticodas pelos alunos serão, conforme sua
gravidade, punidas com as sc.guint.es penalidades:
retirada da aula, com falta marcada;
repreensão em particülar;
repreensã.o pública na Escola;
suspensão até oito dias;
trancamen~o da matrícula por um uno leUyo;
exclusão da Escola.
Parágrafo único. As penas estatuidtls nas alíneas a e b poderão ser aplicadas pelos clocentPs; ao Diretor compele aplicar as penas das alíneas a a d; a da ·alinea e compete ao Di-retor Geral do
Ensino Naval e a de exclm=âo c.o Ministro da l\hrinha, à vista do
r-esultado do inq11éritn a qDe o Diretor mandará procedet.
a)
b)
c)
d)
e::)
f)

CAPíTULO VI
DA PERDA E DA CONSEHVAÇÂO DA "MATllÍCULA

Art. 33. I\'ob c.m·sos dG do.ts anos letiYos, a hB.bililação em todas as disciplinas da 1.0 ano dá ao aluno o direito à matrícula no
Z. 0 ano.
·
Art. 34. A pe.Í'rla da rnail'Ícu!a será motiYada yor uma das
seguintes c a usas:
a)

inaptidão física, julgada em inspeção de saude;

b) repro'vação em mais de duas disciplinas;
c) reprnvaç.ão em matéria que· estiver repetmdo;
d) falta de l)agamento de qualque-r indenização a que estiver
Obrigado;

c
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e) quinze faUas, não juslif)cadas, dadas em uma mesma disciplina, ou trinta em diversas· di-sciplinas, do m•~smo ano letivo;
f) incidência na pe:ria d-isciplinar de exclusãO.

Parágrafo único. A matrícula trancada poderá ser obtida novamente, mediante requerimeritb do interessado, ou de seu responsavel, ao Diretor da Escola.
No caso da ulínea a, a readmissão po·cterá ser concedida em qualquer ano letivo subsequente, _mediante nova inspe.ção de saude; nos
demai-s casos, no aRo letivo seguinte, dependendo, no caso da alí-

nea f, de autorização do Mfnistro da Marinha.
CAPiTULà VII·
DAS TAXAS E

INDENIZAÇÕES

Art. 35. Os alunos p9-garão ao Tesouro Nacional uma taxa de
vinte. mil réis (2080), correspondente à in&cnção e outra ·de cem mil
réis (100$0) à Escola, destinada à renovação de utensílios de uso
diário, susceti~eis de se estragarem durante o perfodo dos cursos;
esta última taxa. será anual e paga em duas prestações, se-ndo a primei·r'a no início do ano letivo e a segunda noventa dias depois.
Art. 36. Os alunos são ainda obrigádos a indenizar ·à Escola,
F.ID dinheirv, todo material que extraviarem ou inutilizarem, de
·acordo cum <1. avaÍHtÇão do dano, feita·· pelo 'Diretor.
GAP!TULU Vlll
D.t\S CAWl'AS

Art. 37. Ao aluno aprovado ·em todas as aulas do curso que
lhe corresponda e que ü:nha feito com aprovei·lamento os cruze-iros
ae instrução, será, de acordo ·com a comunicação do Diretor da Escola,_ conferida pela Diretoria do Ensiúo Naval, carta de:
a) Piloto Regional ao do curso de Pilotos;
b)· Terceiro rviaquinista-Motorista Regional ao do curso de Maquinistas-:ri'Iotoristas;
··
·
c) Segundo Comissário Regi·onal ao do curso de Comissários.
Art. 38. Essas c ir tas só ctão direito ao embarque como pilotos,
maquinistas-motorista~ ou comissários, em navios e embarcações que
naveguem exclusivamrmte nas águas da bacia do Amazonas e no litoral de~de o Cabo Orange até a barra do rio Parnaiba-,· no Estado
do Piauí,' e obedecerão ao modelo que for aprovado pela Diretoria
do Ensino Ntival.
Art.. 39. Os pilotos regionais poderão melhorar a categoria de
suas cartas para continuarem a navegar na mesma zona, como Ca"pitão regional, des'de que o requeiram ao Diretor Geral do ·Ensino
Naval e preencham as seguintes condições:
a) Ter dois anos de ~mbarque, pelo menos, em navios. que tenham
navegado efetivamente na região para que são habilitados, dos 'luais
um ano no trecho do litoral;
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b) s·er aprovado nos. exames. das matérias discriminad_as no artigo 40;
c) apresentar uma derrota completa 'cte navegacão estimada cor:...
respondenie a uma viagem de trinta dias pelo menos, realizada há
menos de 2 anos, na região para que é habilitado e que seja julgada
aceitavel pela comissão examina?ora.
Art. 40. As matérias exigidas para a melhoria da carta de piloto regional são as seguintes:
Marés. Estabelecimento cto porto·.
Natureza, direcão e velocidade das correntes e sua influência
sobre o governo e rumo do navio.
Natureza, dire·ção, força e velocidade dos v~ntos reinantes e variavei.s e sua influência .sobre o governo do navio.
Direção, largura_ e profundidade dos canais de qualquer natureza,
em ocasiões normais, nas baixas marés de sizigias e nas grandes vacantes dos rios.
Natureza do solo sub-fluvial c junto ao litoral da costa.
Natureza, forma, posicão e extensão dos bancos, coroa~, pedras,
e ilhas de aluvião existentes nas zonas de praticagem e profundidade
das águas sobre eles em marés normais, nas mais baixas marés de sizígias e nas grandes vasantes dos rios em marés ordinárias ou cte·
quadratura.
Marcas terrestres ou marítimas, bóias, balizas, faróis e postos
para assinalar e orielltar a· navegação nos rios e no litoral da costa.
Tracado das margens dos rios, das costas, de trechos do litoral,
de pedras e outros obstáculos à navegação.
Parágrafo único. A demonStração dos conhecimentos. constantes
deste artigo será feita perante uma comissão constituída· do instrutor
de navegação e marinharia, do prático-mór Oo estuário do Amazonas
e de outro prático da navegac.ão desse rio, sob a presidência do Diretor.
Art. 41. A carta de hahilitacão para nav;,gar como Capitão Regional será conferida pela Diretoria do Ensino Naval, em troca da
de piloto regiona1, que ficará arquivada.
Art. 42. O Piloto ou o Capitão Regional, _que desejar obter carta
de segundo piloto, deverá requerer ao Diretor Geral do Ensino Naval,
instruindo a petição eom os seguintes documentos:
a) Certidão passada pelas Capitanias dos Portos ·provando ter, na
sua categoria, navegação três ano:::, dos. quais um no rhnr, com indicação das regiões. por onde navegou;
b). uma de1'rota completa de navegação estimada de u_ma via·gem, realizada no mar dentro dos doiS últimos anos;
c) certificado de aprovação da derrota apresentada, defendida
perante uma comissão ·constituida de dois instrutores sob a presidência do Diretor da Escola.
Parágrafo único. O exame sobre a derrota, referida no item c
será feito. em data marcada pelo Diretor, fora dos períodos de férias.'
Art. 43. Satisfeitas todas as condições exigidas no artigo· anterior, a Diretoria do Ensino Naval expedirá a competente carta. ·
Coi. de Leis- VoJ. VI

s
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Art. 44. Os Terceiros Maquinistas-Motoristas e- os Segundos Comissários Regionais procedentes da- Eséola, que provarem com certidão passada pelas Capitanias dos Po1•tos dos Estados do Amazonas,
Pará ou Maranhão, que navegaram efetiva:mente dois anos na região
especificada no art. 1..0 poderão, mediante requerimento ao Diretor
Geral do Ensino Naval, trocar suas cartas por cartas equivalentes que
lhes permitam navegar em qualquer região.
Àrt. 45. Os requerimentos a que se referem os artigos anterioreS
serão encaminhados por intermédio da Diretoria da Escola, com as

informações necessárias.

CAPíTULO IX
DO PESSOAL

Art. 46. A Escala de Marinha Mercante do Pará terá para seus
serViços de Administração e de Ensino o seguinte pessoal:
a) Diretor, oficial superior do Corpo da -Armada;
b) Vice-Diretor, oficial do Corpo da Armada, da ·ativa ou da reserva;
c) O." ofici~is, sub-oficiais e civis que fo1·em julgados necessários
para ministrar o ensino dos cursos especificados no art. 6.o;
d) oficial administrativo, co~o Secretário.
e.) o pessoal civil que for necessário para- os serviços âdministrativos, de acordo com o que for estab~lecido na tabela de lotações.
Parágrafo único,. Para o carg-o de Diretor poderá, por conveniência do ensino, ser designado o oficial que estiver exercendo comando naval com sede em Belmü; para o de Vice-Diretor, o in.str·utor
militar mais antigo.
'
·
Art. 1,7. Os Instrutores serão oficiai• da Armada, da ativa, da
reserva ou reformados, oficiais da Marinha Mercante ou civís, propostos pelo Diretor da Escola e designados pelo Ministro da Marinha
ou admitidos na foi:'ma· da legislação em vigor, pelo prazo de um ano.
· ·Parágrafo único. Os instrutores poderão ser reconduzidos, nas
condições estabelecidas neste artigo.
Art. 48. Ao Diretor. alem das atribuições que· lhe são conferidas
pela Ordenança para o Serviço da Arn'lada e demais regulamentos e
expressamente por este- regulamento, compete especialmente:
a) Fazer manter a regul~ridade dos _serviços e a discipHna da
Escola;
b) submeter ~t aprovacão do Diretor Geral do Ensino Naval os
programas de ensino organizados pelos instrutores e fiscallz.ar sua
execução;
c) cbamar- ao cumpr-imento de seus deveres o funcionário que
estiver em falta, procedendo de acordo com a legi.slaç;ã_o em vigor;
d) fiscalizar o dispêndio de todas as quantias recebidas pela Escola;
e~ ordenar as despesas a serem feitás pela EScola e rubricar as
folhas de pagamento do pessoal sob suas ordens;
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, f) fiscalizar o serviço. de escrituração, inclusive a dos assentamentos do pessoal;
g) determinar o· servico do secretário;
h) propor ao Dir.etor Geral do Ensino Naval quaisquer medidas
uteis ao ensino;
.
i)' comunicar ao Diretor Geral do /EnsiniJ Naval ·as ocorrências
que julgar de importância e apresentar à mesma autoridade, na época
regulamentar, o relatór·io anual dos ·serviços a. seu cargo;
:i) Prestar informcções sobre a conduta: do pessoal sob sua5
ordens.
Art. 49. Ao Vice-Diretor compete:
a) .auxiliar o Diretor no exercicio de suas funções e substituilo nos seus impedimeritos;
b) . exer-cer as atribuições que pela Ordenança e pelos regulamentos competem aos imediatos de navio, aplicaveis à situação;
c) fiscalizar o ponto do pessoal civil.
Art. 50. São atribuicões do Secretário:
a) redigir, expedir e receber a correspondência oficial, sob as
ordens e conforme as instruções do Dir~tor;
b) receber, informar e encaminhar todos os requerimentos feitos à Diretoria;
· c) lavrar e Subscrever os termos dos exame.s prestados pelos
alunos;
d) e-scriturar os livros de registo de assentamentos dos alunos e
funcionários da Escola;
e) fazer: mensalmente a folha de pagamento dos empregados
da Escola;
.
f) propor ao Diretor tudo o -que for a bem do serv.iç.o de secretaria e celeridade do expediente;
g) preparar os esclarecimentos que devem servir de base ao relatório do Diretor, hlstruindo-os com os documentos que se tornem
necessários;
h) organizar anu:ilmente a relaç.üO dos alunos matriculados em
todos os cur"sos, por ordem da inscricão da matricula;
i) receber. todas as quantias devidas à Escola, que deverão ser
convenientemente escrituradas em livros especiais. e recolher_ mensalmente ao Fundo Naval as que lhe forem destinadas, tudo sob a
imediata fi<;calizaç.ão do Diretor.

Art.. 51. Aos docentes· da Escola, alem de outras .obrigacOes que
explícita ou implicitamente lhes atribue este regulamento, incumbe:
a) .comparecer pontualmente. às aula·s nos dias e horas marcados
nos horários, obedecendo à, ri.sca os programas adotados para os diversos cursos. na feriria prevista no arL 12;
b) exercer imediata fiscalizacão das aulas e do procedimento que
nelas tiverem os alunos;
.c) arguir os alunos sempre que julgar conveniente;
d) marcar com antecedência mínima de quarenta e oito ( 48) ho.ras as provas escrita:l regulamentares;
e) organizar os programas das. aulas nos termos do art. 11;
f) cumprir fielmente as ordens e determinações do Diretor reJativas ao ensino, disciplina e moralidade da Escola;

i
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g) tomar pa_rte nas mesas exammadoras para._ que forem designados e comparecer pontualmente aos· exames, nos dias e horas._marcados;·
·
·
.
·
·
· h) propor ao. Diretor os l~vr~ a serem adot:;tdos para o e~sinq
de suas instrutorms. ou orgamzar as apostilas determmadas· no artigo 11.
·
Art. 52. São atribuições do encarregado da portaria:
a) torriar- d_iariameiíte, em livro especiàl, o ponto dos alunoS, apresentando-o ao respectivo docente que o autenticará;
·
b) informar diariamente ao Secretário quais as aulas que não "
funcionaram;
·
·
c), providenciar pela boa conservação e asseio· das salas de· aulas,
do mobiliário e do material de ensino da Esoola;
d) detalhar o serviço dos serventes, de acordo com as ordens do
Secretário.;
·
e) receber os papéis e requerimentos das partes para dar-lhes o
destino conveniente;
f) ter a seu cargo todo material escolar.
Art. 53. São obrigações dos serventes:
a) conservar em estado de asseio e limpeza_o material, mobiliário
, e dependências da Escola;
b) preparar diariamente as salás_ das aulas;
c) f:izer entrega da correspondência da Escola;
d) cumprir fielmente as ordens da diretoria.
Art. 54. É vedado aos docentes lecionarem particularmente aos
alunos da Escola e aos candidatos à matrícUla nos diversos cursos, sob
·
pena de suspensão.

CAPíTULO X
DISPOSIÇÕES GERA~S

Art. 55. O Diretor Geral do Ensino Naval expedirá as instruções
que forem necessárias para perfeita execução do prese~te Regulamento.
Art. 56. Para os efeitosdas disposições do Regulamento das Capitanias dos Portos, os Capitães regionais, pilotos regionais, t-erceiros
maquinistas-motoristas regioQnais e segundos comissários regionais
p_revistos neste Regulamento correspondem às categorias de capitão
fluvial, piloto fluvial, 3.0 maquinistá-motorista e 2.0 comissário, respectivamente~ classificadas no art. 320 do R-egulamento das- Capitanias,
observada a restrição constante do art. 38 do presente Regulamento.
CAPíTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 57. Os alunos matriculadoQS na vigência do Regulamento anterior concluirão os respectivos cursos de acordo com as disposições
deste Regulamento.
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Art. 58. Aos possuidores de certificados expedidos pela Escola
na vigência do Regulamento anterior sãO extensivas as vantagens con·cedidas 'pelos .arts. 39, 42 e 44,. satisfeitas as mesmas exigências.
Art. 59. Os atuais professores vitalícios continuarão reg~ndo as
aulas cujos assuntos correspondam ao ensino' que lh~s -competia' pelos
re~lamentos anteriores, conservando o mesmo titulo.
Art. ôO. Os alunos da ERcola serão matriculados compulsoriamente na Capitania dos Portos e os que não forem reservistas deverão
ter instrüção militar para Serem classificados como resen;istas navais.
Art. 61. A gratificação dos instrutores militares será fixada pelo
Ministro da Marinha dentro da dota_ção orçamentária respectiva.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1941. -

.lhem,, Vice-Almirante, :Ministro da Marinha.

DECRE'1.10 N. 7.533-

DE

11

Henrique A?'istides Gui-

DE J'ULHO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos nove cargos da classe F, da carreira d~
Escrevente, do Quadro ·Suplementar, do Ministério· da G,uerra, vagos
em virtude da aposentadoria de Domingos José da Silva e Esperidião
de Mesquita Pinto, da transferência de Luiz Antonio do. Nasrirnento,
Afonso Ferreil'a Rodrigues e Hemetério Claudino de Melo e da promoção de José Sehwartz Wilson, Francisco Cândido de Sousa Ramos,
.Manoel Ferreira Lins e José Rebouças, devendo a dotação correspondente ser levadá a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do mesmo 'Ministério.
Art. 2.o· Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em H de julho de 1941. 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 7.53.!- oÉ 11

DE JULHO DE

-!941

Sup1'ime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195,.de 14 de abril de 1941, decreta:.
Art. 1.0 " Fica suprimido um ( 1) cargo de Conservador de Gabinete, padrão E, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha,
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vago em virtude da aposentadoria de Beriedic.to da Costa Soares, devendo a dOtação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corr-ente do Quadro Permanente do mesmo Ministério. .
Art. 2.o Revogam~se ,as ·disposições em contrário.
Rio ele Janeiro, em 11 de julho de 1941, 120.0 da Independéncin e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Gt_tilhem.

DECRE'l'O N. 7. 535 -

DE

11

DE JUL)IO DE

1911

Extingtte ca'rgo ea:cedente
O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de i4 de abril de 1M1, decreta:

Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo de Oficial de Justiça de ~e
gunda entrância, padrão E, Justiça Militar, do ·Quadro Permanente, do
:Ministério da Marinha, vago em virtude da aposentadoria de Miguel
Archanjo de Carvalho, devendo a dotaçã·o correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do mesrrio QUã.dro, do. referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-s~ as disposições em contl·ário.
Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1941, "120.0 da Independência e
G3.0 da República.
GETULio VARGAS.

Henrique A. Guilhem:

'DECRETO .N. 7. 536 -

DE

12

DE J·ur,Ho DE

1941

Apr·ova no.vas tabelas numéricas para o. pessoal e·xtranumerário-mensalista do Depm~tamentO Nacional de Estrad/JS de Rodagem
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer·c
o artigo 74, letra ·a, da Co?,-stituição, decreta:
Art. 1.0 As tabela;; numéricas ·do pessoal extranumerário-mensalista do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, aprovada&
pelo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fieam substituídas
·pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 1.16!! :600$0
(mi! cento e essenta. e quatl'o contos c seiscentos mil réis), será
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atendida pela dotacão orçamentária própria ·constante da Subconsigna<;ãc 05 - MellBalistas, Consignação, li Pessoal Extranumerário,
Verba i - Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Viação e

Obras Públicas.

·

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de julho ·de 1941, 120.0

e 53 ° da República.

da~

Indepel'ldênCia

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
~!L\1STI~IUO

REPAR"riçAo -

-

VIAÇ,\0

!c OBRAS PúBLICAS

DE.PA.f>.TAME~TO XAC{ONAL DE ESTRADAS DE RODAGE.M

' numérica
Tabela
NOmero

5 Armazenista ..
4

3
4

6

9
5
5
2
2
2
2
2
4
4
4
10
5
6

5
5

5
5
1
1
1
1
1
3
1

Ref. de
salário

Função

... ·'. ··; ...

Armazenista .. ............
Armazenista ..
Armazenista
............
Armazenista Auxiliar ......
Arrnazenista Auxiliar
Armazenista Auxiliar ·
Armazenista Auxiliar
Desenhista .............. :.
Desenhista .... -. ...........
Desenhista , ...............
Desenhista Au~iliar ........
Desenhista Arixiliar ........
Engenheiro ....... -. ........
Engenheil•o ................
Engenheiro .. _..............
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de···Escritório ......
Auxiliar de Escritório
Praticante de E$eritório .....
Prapcante de EscritOrio .....

..

............

......

Guarda .... , ...............
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor

Especializado
Especializado
Especializado ......
Especializado

Mestre ..........•... : : : : : :
Mestre ....................
i Mestre .............•. : . •. ,
1 Motorista ..................

Salário

mensal

550$i}
X
Xl
600$0
XII
650~0
XIII
700$0
VI
350$0
VII
400$0
450$0
V!li
IX
500$0
500$0
IX
X
550$0
XI
600$0
VII
400$0
VIII
450$0
XVIII 1 200$0
XIX 1 300$0
XXI 1 500$0
VII
400$0
VIII
450$0
IX
500$0
X
550$0
·XI
600$0

v
v

VI

300$0

350$0

300$0
XVII 1:100$0
XVIII 1 :200$0 .
XIX 1 :300$0
XXI 1:500$0
XIII
700$0
XIV
800$0
XV
900$0
IX ,500$0

Despesa
anual

33;000$0
28:800$0
23:400$0
33:600$0
25:200$0
43:200$0
27:000$0
30:000$0
12:000$0
13:200$0
14:400$0
9:600$0
10:800$0
57:600$0
62:400$0
72:000$0
48:000$0
27:000$0
36:000$0
33:000$0
36:000$0
18:000$0
21:000$0
3:600$0
13:200$0
14:400$0
15:600$0
18 ;000$0
25:200$0
9:600$0
10:800$0
6:000$0
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Função

Nfimero_

4
3
1
1

1
3

3
3
3

3
2
1
1
1

PO~Eft

MotoriSta . . . ...........

r

•

Ret.. de
salá.rlo

Salá.rlo
mensal

:Despesa.
anual

X
XI

550$()
600$0
300$0
350$0
400$0
500$0
550$0
600$0
650$0
700$0
800$0
900$0
4()0$0
450$0

26:400$0
21 :600$0
3:600$0
4 :20()$0
4:800$0
18:000$0
19:80()$0
21:600$0
23:400$0
25:200$0
19:209$0
10:800$0
4:800$0
5:400$0

•

Motorista . . .............. .
Servente·., ............... ..
Servente ................. .

Servente ................. .
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
' Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo

.EXECUTIVO

......... : ...... .
........... t •• ·• • •
................ .
............... ..
................ .
............•....
................ "
Auxiliar •.......•
Auxiliar ........•

v

VI
VII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
VII
VIII

1.040:400$0
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Tabela nttmérica supleme·ntm•

XV

I
1
1

Desenhista . . ............. .
Engenheiro .•..•...........
Engenheiro ............... .
1 ' Escriturário ... : . ......... .
-3 Escriturário .............. .

1 Escriturário ~ ......... ·..... .

XII
XIII
XIV

2

XIII

1

Motorista . . ........... ~ .. .
Topógrafo •...............•

XVI

900$0
1:600$()
1:9()0$0
, 650$0
700$0
800$()
700$0
I :000$0

10:800$0
19:200$0
. 22:800$0
7:800$0
25:200$0
9:600$0
16:800$0
12:000$0
124:200$0
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MIN!STtRIO DA VJAÇAO E OBRAS PúBLICAS
Relacão nominal dos extrnnumerários-mensalístas correspondente à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7. 536 de 12 de julho
de 1941.
·

'
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
TABELA OI\DIN ÁRIA

5 -

A1mazenüta X -

1 • Alipio do R~go Barros.
2. Kleber de Azevedo ..
3 • João de Barros Netto.

4. Lelio Bastos Montenegro.
5. Rolando Emygdio de Castro.

51)0$0

12!
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~ Armnzenista XI ...,.. 600$0
Salvador dos Santós.
·
2. Vago.

f .,

3. Vago.
4. Vago.

3-

A>•mazenista XII -

4 -

ATmazenista XIII -

650$0

l. Vago.
2. Vago.
3. Vago'.

700$0

f . América Galvão Pereira.

2. José Luiz de Menezes Autran.
:J.

Manoel Alves de Oliveira Junior.

4. Mario .Luiz Corrêa de Brito. ·
6 -

A>•mazenista auxiliar VI _..:. 350$0

i . Antonio Fernandes de Castro.

2.
0.
4.
5.

Geraldo de Castro Reis.
Levindo Feliciano Barbosa.
Moacyr Fonseca l\Iorais.

Vago.
ii. Vago.
9 -

A>·mazenista auxiliar VIl -

~00$0

1 . Antonio Beato de Lourenço.

Francisco de Assis Martins.
3. Gilberto de Azevedo Barbosa.
4. João de Souza Paixão.
5. Leonardo Clemente Foster.
G. Nabor Augusto Freitas.
7. Nelson Vieira.
:! •

8. Octavio José das Virgens.

9. Sady de Souza VVerneek.
5 I.
2.
3.
4.
5.

450$0

Geraldo de Oliveira Elias.
Waldemir·o Peres Gonçalves.
Vago.
Vago.
Vago.
5 -

1.
2.
3.
·1.
5.

A>•mazenistà auxiUar VIII -

· A>•mazenista auxiliar IX -

Cicero fla Rocha Ponnioni:
Cyro Filomeno de Louretiçv.

Oscar Ramos.
Vago.
Vago.

500$0
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2 -

Desenhista IX -

500$0

2 -

Desenhista

x. -

550$0

2 -Desenhista XI -

600$0

Desenhista VII -

t,00$0

1. Vago.
2. Vago.

1. Heitor Eduardo Berredo.
2. Hermeto rtabello t:ruz.
1. Vago.
2. Vago.
2 -

1. Fernando José de Castro.
2. Vago;

2 -.,. Desenldsta VIII -

1,50$0

1. José Pinheiro.
2. Vago.

Engm'L'-iro XVIII -

1, -

l :200$0

1. J06é Antonio Monteiro Bastos.
2. Nelson Framback.
3. Syla Souza.
4. Sylvestre Souza.

4-

Engenheiro XIX -

1 :300$0

1. Vago.

2. Vago.
3. Vago.
4. Vag"J.

4 1.
2.
3.
4.

Engenheiro XXI -

1:500$0

I?elipe Moreira Caldas.
Juber Vieira de Rezende.
Moacyr Gomes de Souza.
Vago.
10

~

A1txilia1· de esc?''itóJ•io VII -

1. Antonio Moreira da Fonseca Junior.
2. Carlos Eduardo Scbwartz.
3. Darcy de Andrade rtumbelsperger.
4. João Carvalho Pinheiro.
5. José Abdo Saber.
6. José João Santos Tapajós.
7. José Maria da Silva Porto.
H. Luiz Eugenio Botelho.
9. Manoel Mendonça d'Avila.
10. 0.\valdo de Miranda e Silva.

!100$0
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tl.ux'iliar de escritório VIII -

::> -

· 1.
2.
3.
4.
5.

450$0

Adhemar Barroso de Azevedo.
Antonio da Gama Chuva . .
Francisco Mei3quita de Paula Lima.
Itamar Muniz.
Rubem Gomês Meirelles.
6 -

Auxiliar de escritório IX -

500$0.

1. Alcides Pinto de Carvalho.

2. Eudaldo da Costa Gomes,
Eugenio Candido Diniz Filho.
Francisco Guimarães Chaves.
Jnsé Gomes Carneiro Junior.
Vag?·

3.
4.
5.
G.

5-

Attxüiar de escritório X -

55-0$0

1 . Elias Divan.

2. Plínio Léda Palhano.

3. Vago.
4. Vago.

5. Vago.
5-

1.
2.
3 ..
4.
5.

Auxiliar de escritório XJ -

600$0

Carlos de Almeida, Rodrig·ues.
Detse Cabral Braga.
Luiz Pinheiro.
Paulo Prado de Souza.
Vago.
5 -

Praticante de esc1"it6rio V -

300$0

1. Antonio Moragas.
2. Elpidio Enock de Lima.
3. José Correia Verneck. .
4. Lincoln Castro da Rocha.
5. Vasco de Oliveira Vida!.

5 -

Praticante de escritch•io VI -

350$0

1. Carlos de Araujo Quintela.
2. Ezio Baptista Alves.

3. Rlcber de Olivei!'a.
4. Waldir Ferreira.
5. Vago.
1-

Guarda V -

300$0

1. Vago.
1 -

Inspetm• Especializado XVII -

1. Carlos da Rocha· Miranda.

1:100$0
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1 _

Inspetor Especializado XVIII -

I :200$0

1. Vago.
1 -

Inspetor Especializado XIX -

1 :300$0

1-

Inspetor Especializado XXI -

1.:500$0

1. Vago.

1. Mario Nunes Barcellos.

3-

Mestre Xlll -

700$0

1 . Arnaldo Camacho.

·z.

Gustavo Ernesto Bauer.

3. Mario Almeida.

Mest>·e XIV -

1 -

800$0

1. Guilherme Hannickel. ,
\

1 -

Mestre XV -

900$0

1. Vago.
1 -:- Motol"ista IX -

500$0

1. Antonio José de Aquino.

41•
2.
3.
4.

Moto>·isla X -

550$0

Arthur Mor~is de Vasconcelos.
Heitor Medeiros de Vasconcelos.
Odilon Laranjeiras.
Vago.
3 - Motorista XI -

600$0

1. Alfredo Gonçalves Vieira.
2. Teofilo Rodrigues de Souza.
3. Vago.
1 -

Servente V -

300$0

1-

Se••vente VI -

350$0

1. Vago.
1. Luiz Bernardo da Silva.

Servente Vli -

400$0

3 ...:.. Topógrafo IX -

500$0

1-

1. Vago.
1. Aureo Maranhão .
2. José Silveira. ·
3. \Verno Renner.
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3 -

Top6grafo X -

3 -

Top6grafo XI -

550$0

1. Vago.

2. Vago.
3. Vago.
600$0

1. Américo Lopes de Oliveira.
2. Hipólito Correia Sampaio.
3. Marciano Campos Serra.

3-

Top6grafo XII -

61;0$0

3-

TopiJgmfo Xlll -

700$0

1. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
1. Adhemar de Menezes Less·a.

2. Gabriel FigÚeira Marinho.
3. Pedro Vieira da Cunha.
2-

Top6grafo XIV -

800$0

I

1. Olindo Sausmikat.
2. Vago.
1 -

Top6gra{o XV -

900$0

1. João Reinaldo de Carvalho.

Top6grafo auxiliar VII -

400$0

1 - Topâgrafo auxiliar VIII 1. Geraldo Góes do Nascimento.

450$0

11. Vago.

TABELA SUPLEMENT.;R

1 - Desenhista XV '
!. Waldemiro Gomes de .Pinho.
1 -

Engenheiro -

1. Rodolpho Bruder.
1 -Engenheiro -

900$0

1 :{}00$0

1 :900$0 ·

1. Rudolpho Benjamin Oito.
1 - Escriturário XII - 650$0
L Cyro Rocha.
3 - Escriturário XIII - 700$0
1. Colbert Cunha Malheiros.
2. José Rego Cavalcanti.
3. Max Medeiros.
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1 - Escritu•·drio XIV 1. Alberto de Souza Pinheiro.
2 1. Domingos Alves.

Motorista XIII -

800$0
700$0

2 . Rubens Lára.
f -

Topógrafo XVI -

1 :000$0

1. Manoel Marinho.

DECRETO N. 7. 537 -

DE

12

DE JULHO DE

1941

Aprova pr.ojeto e orçamento pm·a -a construção do segundo trecho
do prolongamento {erroviá1·io pa1•a ltabira, na Estrada de Ferro
Vitória a Minas

O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e de acordo com o decreto-lei
n, 2.351, de 28 de junho de 1940, decreta:
Artigo único .. Ficam aprovados o projeto e orcamento na importância de 13.987:013$4 (treze mil ,novecentos e oitenta e sete
contos treze mil e quatrocentos réis), que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção do segundo trecho do prolongamento ferroviário para Itabira, compreendido entre as estações de -Capoeirana e Oliveil'a Caatro, kms. 57! + 195 e 581 + 110 da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineraçã-o e Siderurgia S. A.
Parágrafo único. Na construção de que trata este decreto serâ
tOlerado o raio minimo, de 150 metros somente nos declives no sentido da exportação; obedecidas, na linha tronco, as disposições do
Plano Geral de Viação Nacional quanto às condições técnicas do
traçado.
·
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Jóão de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.538-

DE

H

DÉ JULHO DE

1941

Aprova novas tabelas n'àméricas pm·a o pessoal extranumerá~"io-men
salista da Escola Nacional de Vet-erindria e Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização do Ministério da Aoricultu1•a.
O Presidente ·da -República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a•. da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensa..:
lista da Escola Nacional de Veterinária e Cursos de Aperfeiçoamento
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e Especialização do Ministério da Agricultura, aprovadas pelo decreto
n. 6 ..667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituídas pelas que se
encontram anexas a este decreto.
Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 257:800$0
(duzentos e cinquenta e sete contos e oitoeenbos mil réis), será atendida pela Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, sendo 247:600$0 à conta da Subconsignacão 05 · - Mensalistas, assim distr1buida: Escola Nacional de Veterinária 207:600$0 (duzentos
e sete contos .e seisc~ntos mil :réts) e Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização 40 :000$0 (quarenta contos de réis). e 1O:200$0 (dez contos e duzentos mil réis) à conta da Subconsignação 08 - Novas admissões etc., do vigente orçamento daquele Ministério.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 cta República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

MINISTÉRIO -

AGRICULTURA

CENTRO NACIONAl~ DE ENSINO E PESQUISAS AGRONÔMICAS
ESCOLA NACIONAL DÉ VETERINARIA

Tabela Num,é?'ica

Número
!.
I.

8.
3.
I.
I.
I.
J.

L
3.

·2.
4.
27

Ref. de
Salário

So.lário
Mensal

Despesa
Anual

Armazenista ............. XIII
XI
Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVII
Assistente de Ensino
IX
Coadjuvante de Ensino ...
VII
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
VIU
IX
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório·
X
Auxiliar· de Escritório
XI
Servente. . . . . . . . . . . . . . . .
v
J3ervente . .................
VI
Serve!lte . ................
VII

700$0
600$0
1:100$0
500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0

8:1,00$0
7:200$0
105:600$0
18:000$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
10:800$0
8:40Q$0
19:200$0

Ftmção

.

300$0

350$0
400$0

----207:600$0

-----

Relac-ão dos extranumerários-mensalistas eorrespondente à "ta:....
bela numérica aprovada pelo decreto n. 7 .538, de 14 de julho de
!941.
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Centro Nacional de Ensino

e

Pesquisas Agronômicas

ESCOLA NACIONAL DE VETERINARIA
· TABELA ORDINÁRIA

Armazenista XII! ~ 700$0
Roberto Eurico Dias.
1 - Artífice XI - 600$0
Guilherme Basilio da Silva.
8 - Assistente de En;ino XV! I - 1:100$0.
Arildes Ferrei"a Costa.
Eugênio Augusto Wandeck Filho.
1-

1·.
!.
1.

2.
3. Fernando Màrtins de Figueiredo.,
4. Jadyr Vogel.
5. Otaeilio Pinto Cordeiro de Souza.
6. Ricardo Luiz Ferreira da Costa.
7. Segismundo Carlos de Andrade.
· 8. Yderaio Luiz Vianna.
3 ·,- Coadjuvante de Ensino IX !. Aloysio Guaritá Paraíso Cavalcanti.
2. Francisco de Paula da Rocha Lagôa.
3. José de Souza Vianna.
1 - Auxi!iar. de Escritório VIl !. Vago.
1 - Auxiliar de Escritório· VIII L Maria de Lourdes Corrêa.
1 - Auxiliar de Escritó>·io IX !. Vago.
1 - Auxiliar de Escritório X 1. Eunice ·Rangel Bittencourt.
1 .- Auxiliar de Escritório XI 1. Iracema do Amaral.
· 3 - Servente V - 300$0
1 . Marcilio de Menezes.
2. Walter Barros da Silva.
3. Vago.
2 - Servente Vi.- 350$0
L José da Rocha Pachecó.
2. Luiz Gomes da Silva.
4 - Se>•vente VII - 400$0
1. Argeu ·Barbosa de Almeida.
2. João Chaves de Oliveira.
3. José da Silva Sampaio.
4. Renato Mario Rodrigues de Andrade.

500$0

400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
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REPARTIÇ~O -

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E- ESPECIALIZAÇÃO

Tabela Nurnérica
Ref. de
Salário
4. Assistente de Ensino ( 10
mese') ......... , .... . XVI
X
1. Auxiliar de Escritório .... .
v
1. Servente ............... · •
Função

Número

Salário
Mensal

Despesa
Anual

1 :000$0
550$0
300$0

40:000$0
6:600$0
3:600$0
50:200$0

6

.Relação dos extranumerários-mensalistas correspondentes à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7.538, de 14 de julho de·
1941.
.
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
TABELA ORDINÁRIA

4 - Assistente de Ensino XVI -:- 1 :000$0
Edito Ramos.
Licoln Gripp de Moaris.
.
Rubem Pinto Bravo Limoeiro.
Vago.
1 - Auxiliar de Escritório X - 550$0
1 . Maria Augusta Grijó Soares Pereira.

1.
2.
3.
4.

1 - Se·rvente V 1 . Moisés de Souza Braga.
DE.CRETO N. 7.539-

DF.

15

300$0

DE JULHO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usa_ndo da atribuição que lhe confere o art. ·74, letra a, da ConstituiÇão, e n'08 termos do art. 1.0 ,
alínea n, d'b decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1". Ficam suprimidos {93J noventa e três cargos da classe B da carreira de Carteiro dà Quadro III - Parte Suplementar, do
-Mini$tério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de A_dolpho Martins Gornlde, Agenor V·on Rondon, Alberto
M-aymarão, Aldemar Bandeira, Aloysio Fada de Magalhães, Alvaro
Caetano, Amaro Costa, Amaro Gomes de Oliveira, Afiara Mauricio
da Silva, Antenor Macedo de Freitas, Antonio BarOO&a de Araujo,
Antonio Caldeira Machado. Antonio Davino da Cruz, Antonio Ribeiro .
Guimarães Junior, Aritonio Saldanha da Rocha, Antonio Sant'Anna
Lisbv·a, Antoni-o Ulian, Arg·emiro Lima, Ary de Miranda Ribeiro, Benedicto Alves de Souza, Benedicto Fernandes de Oliveira, Bertino
Fernandes Vieira, Candido de Souza Barbosa, Carlos Alberto Marques, Carlos Salustiano· Pereira, Custodio Costa, Domingos Chaves,
Domingos de Oliveira Junior, Edgard Oandid'O Pereira, Elba BaptisCol.

d~-

Leis- V oi. VI

9
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ta 'Elvino Vieira· Christo, Etaro Lippi, Eugenio Baptista de· Souza;
F;lippe Benites, Feli_ppe· Piinentel, Fernando .Xaviee de Mendonça,
Fidelis Guida, Gastâo de Souza Osorio, Genesio Martins 'dos Santos,
Helena Joã'O Baptista de Lima, Hilario Sant'Anna, Irineu Alves Garcia, Ivahy P-orto, Ivo Brunello, Jair Denes RamoS, João Arantes. da
Silva, João Augusto de Carvalho, João Climaco de Carvalho Jumor,
Joã'O Evangelista de Aguiar, Joaquim Ferreiro dos .Santos, Joaquim
Ferreira da Silva. Joaquim Ferreira de- Souza, J-osé Alves da Graça
Junior, José Elias de Araujo, .José Gabriel dos Santos, José Pereira
da Silva, Jo!::ié Waldemar R'Ddrigues, Julio Octaviano Baptista, Julio
Silva Sobrinho, Lino Rioeiro da Silva, Lourenço Passoos Junior, Manfredo Soares Pereira, Manoel José Fernandes, Manoel da Silva Araujo,
Mauro Monteiro, Milton Brum, OlynU1'0 Gomes Arouca, Oswaldo Costa, Pedro _Dias de- Oliveira, Pedro Furtado Leite, Raymundo Gomes
de Oliveira, Sebastião Andrade, Sebastião Xavier dos Passos, Sergio
ela Silva Costa, Sidney Ribeiro d·e Matos, Sylvio Hoffmeister, Ulysses Gumes de Farias, Waldemar de Oliveira e Waldomiro Camargo,
do falecimento de Agostinho Cardoso de Mello, Antonio da Silva Teixeira e· Nelson de Souza Pinto, da nom.eaçào para outro cargo público de Thomaz Schimidt Duningh-nm e NelS'O-n de Queiroz,- da demissão de Cícero .Ferreira de Mattos, João Bapti-sta Lopes da Silva
Junior, José Clovis Passos. Guimarães, Moacyr Pinto Cardoso, Theotonio Fulgencio de Souza e Waldir de Souza, da exoneração de Ademar Nilo dos Santos c Milton Soares Junior, e da decl.araç.ão sem
efeito da nomeação de Luciano de Avila Fons-eca, ficando sem aplicação a dotação correspundente ...
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO V AROAS.

Jo.ão de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 540 -

DE

15

DE J.ULHO· DE

1941

Extingue cargo excedente
O Pr-esidente da República, usar\do da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, d'O decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe G da carreira de
Continuo do Quadro IH do Ministério da Jusljca e Negócios Interiores, vogo em virtude da ap'O&entadoria de Augusto Alves de Oliveira,
devendo a dotação correspondenta s-er levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro III do referido Ministéri'O.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
(J ETULIO V ARO AS •

Francisco Cainpos.
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DECRETO N. i.541-

DE

16

DE JULHO DE

1941 (•)

'

Promulga a Con'Dençiio complementar de limites, entre o Bras'il e a
Argentina, firmada ém BUenos Aires, a 27 de dezembro de 1927.

-o Presidente da República, tendo ratificado, a 5- de· n·ovembro ·de
1940, a Convenção cumplementar de limites entre o Brasil e a RePúblicá Argentina, firm<1da em Buenos Aires, a 27 de dezembro de 1927;
e
Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação na cidade do Rio de Janeiro, a 9 de julho de 1941;
Decreta que a referida Convenção, apensa por cópia a.o presen;..
te -decreto,· seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contem.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
'·

GgTULIO DORNE.LLES VARGAS
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber, aos que a presente Garta de ratificação virem, que,
entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República Argentina, foi concluida e assinada pelos respectivos Plenipotenciários,
em Buenos Aires, a 27 de ctezembro de 1927, a Convenção Complementar de Limites, do teor seguinte:
CONVENÇXO COMPLEMENTAR CONVENCióN COMPLEMENTADE. LIMITES ENTRE O BRARIA DE LtMITES ENTRE EL
BRASIL Y ARGENTINA.
SIL E A ARGENTINA:
Sua Excelência o Senhor Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil e Sua Excelência o Senhor Presidente da
Nação Argentina, desejosos de
celebrar uma Convenção complementar de limites entre ambos
· · o.s paises, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
Sua EXcelênc-ia o Senhor Presidente da Repúbliéa dos Estados Unidos do Bras(!, seu Embaixador E-xtraordinário e Plenipotenciário. na República Arg_entina, Doutor José de Paula Rodrigues Alves;
8ua Excelência o Senhor Presidente da Nação Argentina, seu
Ministro Secretário de Estado no

~'3u Excelencia el sefior ·preSidente de la República de los Estados Unidos dei Brasil y Su Excelencia el sefior Presidente de la
Nación Argentina, en el cteseo de
celebrar una Convención complementaria de los límites entre ambos países, han nombrado ·sus
Plenipotericiárjos, a saber:
Su Excelencia el sefior Presidente de Ia República de los Estados Unidos dei Brasil, a su Embajador Extraórdinario y Plenipotenciario en la República Argen-.
tina; doctor José de Paula Rodrigues Alves;
Su Excelencia el sefior Presidente de Ia Nación Argentina, a
su Ministro Secretario de .Esta-
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Departamento da J usLiç.a e ll_lstruc;ão Pública, encarregado mterinamente da Pasta das Relações Exteriores e Culto, Doutor
Antonio Sagarna;
Os quais, havendo exibido
seus plenos poderes, achados em
boa e devida forma, convieram
nos seguintes ar ligas:
ARTIGO I

do en el Departamento de Juslicia é Instrucción Pública, a cargo interinamente je la Cartera de
Relacione~ Exteriores y
Culto,
doctor don Antonio Sagarna;
Quienes, habiendo exibido Sus
plenos poderes, halladós en buena y debida forma, han convenido en los eegnientes articulas:
~ÁRTÍCULO I

lhe fica quase defronte, na margem direita do Uruguai, marcos
inaugurados ambos a 4 de abril
de 1901, a fronteira entre o Brasil e a República Argentina desce o dito rio Uruguai, passando entre a sua margem direita
e a ilha brasileira do Quaraim,
tambem chamada Ilha Brasileira, e assim vai ·até encontrar
n_ linha normal entre as duas
margens do mesmo rio, situada
um pouco a jusante da_ extremidade sudoeste da sobredita ilha.

Desde Ia línea que une el hito
brasileií'o de· la barra del Cuareím, y el hito argentinO que está
situado casi a su frente, en la
margen cterecha dei Uruguay,
hitos inaugurados ambos el 4 de
abril de 1901. la frontera entre
el Brasil y hi República Argentina, desciende dicho rio Uru_guay,
pasanclo entt·e su margen derecha
y la isla brasilefia de Cuareírn,
también llamada Isla Brasilefia, y
asi continúa hasta ·encontrar la
línea normal entre Ias dós márgenes del mismo río, situada un
poco n reflujo de la extremidad
sudoeste de cticha isla.

ARTIGO li

ARTÍCULO H

Comissários técnicos nomeados
pelos dois Governos farão o Ievantamento da seccão do rio Uru-guai entre .as duas linhas acima
indicadas e estabelecerão novo
marco brasileiro na extremidade
da ilha e outro argentino, que
cürresponda a esse, sobre a margem direita do rio.

CamiSarias técnicos nombrados
por los dos Gobiernos efectuarán
el lcvantamiento de la secclón del
rio Uruguay eritre las dos -líneas
arriba indicadas y establecerán
un nuevo h i to brasilefí.o _en la extremidad sudoeste de la isla y
olro argent.lno, que corresponda a
aquel, sebre ·la margen derecha
del río.

Desde a linha que une o marco brasileiro da barra do Qua-

raim e o marco argentirio que

ARTIGO lii

ARTÍCULO III

O artigo 1. do Tratado de Limites de 6 de outubro de 1898
fica substituido pelo seg·uinte:
A linha diVisória entre o Brasil e a República Argentina, no
rio Uruguai, comeca na linha normal entre as duas' margens do
mesmo l'io e que passa um pouco a jusante da ponta sudoeste
da ilha brasileira do Quara!rn,
lambem chamada Ilha Brasileira;
segue, su.bindo o r.io, pelO meio

E! ·artículo 1.0 del Tratado de
Límites âel 6 de octubre de
1898, queda substituído por el
seguiente;
La línea divisaria entre el Brasil y la República Argentina, en
el río Uruguay, comiem;a en la
línea normal entre las dos márgenes del mism_o rio y que pasa
un poc.o a reflujo de :la punta
sudoeste de la. isla brasileiía del
Cuareím, también llamada la Isla

0
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do canal navegavel deste, entre a
margem direita, ou. at·gentina, e
as margens ocidental e setentriopal da ilha do Quaraim .ou Brasileira, passando defronte da boca
do rio Miriõ.ay, na Argentina, e
da boca do rio Quaraim, que separa o Brasil da República Oriental do Uruguai, e, prosseguindo
do mesmo modo pelo rio Uruguat,
vai encontrar a linha que une os
dois marcos inaugurados a 4 de
abril de 1901, um brasileiro, na
barra do Quaraim, outro argentino, na ·margem direita do Uruguai. Daí segue pelo talvegue do
Uruguai, até a confluênc-ia do
PC'pll'J-Guassú, como ficou estipulado no artigo 1.0 do Tratado
de 6 de outubl'o de ·1898 e conforme a demarcação feita de 1900
a 1904, como consta da Ala assinado. no Rio de .lanoiro, a 4 de
onl.ubro de 1910.

Brasilefí.a,· sigue subiendo el río,
por e! medio dei canal navegable
del mismo, .entre la margen dereclla o argentina y las márgenes occidental y septentrional de
la isla del Cuareím o Brasil"efia,
pasando frente a la boca dol río
Aliriftn.y, en lU Argentina, y a la
boca clel río Cuareím, que separa
el Brasil de la República Oriental
del Uruguay, y prosiguiendo dei
mismo modo por el río Uruguay
vá a encontrar la línea que une
los dos hitos inaugurados el 4 de
abril de 1901, uno brasileíio, en la
barra del Cuaroím, ot1·9 argentino, cn la margen derocha del Uruguay. De ahí sigue por el 't.alwcg
del U ruguay, hasta la confluencJU
dr.l Pepiry-Guas::ú, como quedá
-estipulado eu' el artículo 1.0 del
Tratado dei 6 de oclubrc de 1898
y conforme a la demarcaeión
hecha de 1900 a Hl04, coTno consta rwr el Acla firmada en Hio de
.Janeiro el 4 de octubrc de 1910.

ARTIGO IV

AHT{CULO IV

A presente Convenção, mediante a necessária autorizaçãO do
PoQer Legislativo das duas. Repúblicas, será ratificada pelos dois
Govcr·nos e as ratificações set'âO
troeadns na cidade elo Rio de Janeiro ou na di~ Buenos Aires, no
mais breve prazo possivel.
Em fé do que, os Plenipotenciários designados para esse fim
assinam e selam a presente Convrm~.ão ComplemenLát' de Limites,
em dois eXí..'D.1plares do mesmo
teor. nos idiomas português e castelhano.
Em Buenos Aires, Capital FedBral.da Hcpública Argenlina, aos
vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
c vinte ·o sele.

La presente Convención, merli<:nüe ta necesaria autól·tzación
del Poder Legislativo de las dos
fl:epúbEcas. será ratificada por lÇ)s
dos Gobiernos y las ratific::wiones
set·an canjeadas en la ciurlad de
llio ele Janeiro o en la de Buenos
_,.,~ires, a la brevcdad posibl~ _
En fé de lo cual, los Plenipotencial'ios designados al efecto tirman y sellan la presente Convención ComolemenLaria rlc Límites,
en dos ejim.1plares dcl misrno tenor cn los idíomas porlugués y
castcilano.
En Buenos Aires. C'::.nJitai Federal de la Repúbli"ca ~\rgenlina,
a los vcinUsietc din..s del mcs de
diciembre dei afw mil novecientos
veint.isiet.e.

(L. S.) !os( de Paula Hodrigttes Alves.
(L. S.) Antonto Sagama.

E, havendo o GnvGrno do Brasil aprovado a mesma Convenção, nos termos acima transcritos, pela presente a dou por firme e
valim:a para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será
c-umprida inviolavelmente.
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Em fit~meza -do <JUe, maridei passar esta Carta, que assino e é~
selada com o selo da::; armas da República e subscrita pelo Mmistro
de Estado das· Relacões Exteriqres.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos 5 dias
do mês de nOvembro de mil novecentos e quarenta, 119.0 da Independência e 52.0 da República,.
GETULIO VARGAS.

Qswaldo Aranha.

DECRETO N .. 7. 542 -

Autoriza o cidadão brasileiro

DE

1ü

DE JULHO DE

1941

Amadeu Lemos. Peixoto

de Macedo a

pesquisar mangQ.nês no município de Caeté do Estado de Minas

Gerais
O Pre$-idente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
L 985, de 29 de janeiro ele 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Amadeu Lemos Peixoto de Macedo a pesquisar manganês em terrenos de propriedade de
J. de C3.stro & Comp., situados no lugar denominado "Lourenco",
distrito de Roças Novas. município de Caelé, Estado de Minas Gerai@.,
numa área de doze hectares (12 Ha), delimitada por um trapézio
tendo um de seus vértices situado a mil e trinta e cinco melros
(1.035 m), rumo quarenta e ~!3te grrius sudeste (47°S'E} do marco
quilométrico dezenove (Km 19) da rodtlvia Caeté-União e cujos !á.dos
teem os ~eguinles eomprimentos e orientações magnéticas: trezentos
e noventa metroS (390 ·m), rumo cinquenta. e três graus Sudeste
(53°SE); duzentos e cinquenta metros (250 m), rumo trinta e sete
graus sudoe•le (37°SW); qumbentos e setenta metros (570 m), rumo
cinquenta e três graus noroéste (53°NW); trez~ntog e cinquenta metros (350 rn), rumo setenta e nove graus nor<le•te (790NE) . Esta
autorização é outorgada mediante as cOndições do art. 16 do Código
de Minas e. seus números 1, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas nm~te decreto. ·
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá, utilizar-se do
produto da pesquiga para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Arí. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma cto § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Cócligo de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e nO artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pegquisa, na forma dos artigos 39 e iO
do citado Código.
Art. 5:o O concessionário da aut'orização será fiscalizado Pelo Departamento -Nacional da Proànção Mineral e gozará dos favores dis..
.criminados no art. 71 do ine:::mo Código, na forma deste artigo.
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A1·t. 6.0 O título ·da autorização de pesquisa,, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de_ cento e vinte mil réis
(120$000) e ·será transcrito no livro próprio <la Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disp.osições _em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
' ·
·
GETULIO VARGAS.

Ca-rlos de. Souza Duarte .

DECRETO N. 7.543 -

DE

16

DE JULHO DE

1941

Autoriza _o cidadão õrasüeú•o Paulo Domingos Regalmuto Coffa .-a pesquisar águas sulfurosas no mu11icipio de Bandeirantes~ Estado do
Paraná
O Pre•idente da Repúb!ic'a usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, Jetra a, da Constituição e nos termos do decreto-1ei número
1.985, de 29 de janeiro <le 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. t.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Domingos
Regalmuto Coffa a pesquisar águas sulfurosas em terrenos de F-Ua
.propriedade na· Fazenda S. Domingos, município .de Bandeirantes,
Estado do Paraná, numa área de trinta e cinco hectares e vinte e um
ares (35,21 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos vértices na
confluência do córrego_ das Termas com o rio Laranjinha e cujos lados
adjacenteF- a esse vértice teem os seguintes c-omprimentos e orientações magnéticas: oitocentos e setenta e seis _metros (876 m), rumo
oitenta e oito graus nordeste · (88NE) e quatrocentos e dois metros
( 402 m), rumo dois graus sudeste (2.0 SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condiçõef:: do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV. VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da 'autorização poderá · utilizar-se do
produto da pesquisa par:a fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos, ouvido o Departamento Narional de Saude Pública.
Art. ·a.o Esta autorização será declarada c.aduca ou nula, na forma do § i ..0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos .números I e li do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
A1·t. 4.0 As p.ropriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos· artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado· pelo Departamento Nac10nal da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do meF-mo Código, na forma deste artigo'.
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Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica d'este decreto, pagará a taxa de tr~,?.zento:;; e sessenta mil réis
(360$000) e será transcrito no l~vro próprio da Divisão .de Fomento da
Produção Mineral do l\t~inistério d'a Agricultura.
·
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7 .5<iA -

DE

16

DE JULHO DE

i941

Au.tm·iza o cidadão brasileú·o Fausto Dario Sales a pesqutsar a'iatomita e argila refratária no mnnicip{o de Soure, Esta4o do
Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra 1'a", da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro do 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadào brasileiro Fausto Dario Sales
a pesquisar diatomita e argila refratária na Lagoa Damião, em terrenos de l\fanoel Moreira Forte e José de Castro Gade.lha, situados
no município de Soure, Estado do Ceará, numa área de vinte e três
hectares e noventa e cineo ar.es (23,95 Ha) delimitada. por -um
polígono tendo um dos vértices a dist!ância de oitenta e dois metros
(82m), rumo dez graus sudoeste (10°SW) do canto sudoeste (SW)
da casa de Luiz Margarida e cujos lad_os iecm os seguintes. comprimentos e orientações: duzentos e setenta e sete metros (277m),
rumo setenta e três graus trinta minutos nordeste (73°30'NE) ; duzentos e noventa e seis rpetros (296m), rumo quarenta e quatro
graüs trinta ·minutos sude!;te (41~ 0 30'SE); cento e quatorr.e metros
(114m), rumo onze graus sudeste (11°SE); duzentos e sessenta_ metros (260.m), rumo trinta e um graus vinte minutos sudoeste
(31°20'8\V); duzentos e vinte e quatro metros (224m), rumo oitenta
e três g·raus cinquenta minutos sudoeste (83°50'8\V); cento e dezenove metros (119m), rumo cinquenta e sete graus dez minutos nd._
roeste (57°10'NW); cento e vinte e cinco metros (125m), rumo seis
graus cinquenta ·minutOs noroeste {6°50'NVl}; cento e sessenta metros (160m), rumo oitenta .e quatro graus trinta minutos noroeste
(84°30'NW) ; cento e Quarenta e dois metros (142m), rumo sul-norte
{S...:N·) e cento e noventa-e nove.metros (199m.), rumo quarenta e
seis g·raus nordeste (46°NE). Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o. minério e custeio
<los trabalhos.
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Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula. na
forma do § 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de ~linas, se
oCorrefem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
,
Art. 4.o As propriedades vizinhâs estão. su)eitas às servidões
{}e solo e sub-solo para os. fin,s da pesquisa, na forma dos artigos
39 c 40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiséalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e_ gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Arf: G·.o O título da autorizaç.ão de pesquisa, que será _uma via
autêntica deste decrelo, pagará a taxa de duzentos e quarenta mil
réis (240$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Ji'omento da Produção Mineral -do Ministério da Agricultura.
Ai't. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ·16 de julho de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO I\. 7,5/15 __:_

DE

iG

DE .TULI-IO DE

19.-11

Autor-iza o cidadão brasileiro Eu1'ypedes Chaves de Mello a pesqu,isá._r
m.aç;nesita e associados n·o m:unicípio de Jcó do Estado do Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arl. 711, letra "a", da Constituição c nos termos do dee-retole.i n. 1.985, de29 de janeiro 9e 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 17'ica autorizado o cidadão brasileiro Eurypedes Chaves
de Mello a pesquis2r magnesita e associados em tenas de propriedade de José Bezerra, Francisco Gonçalves da Cruz, José Vicente e
outros, situados no distrito de Orós, munic!pio de Icó, Estado do
Cear·á, numa área de cento e dez hectares (110 Ha.) delimitada por
um retângulo que tem um dos seus vértices distante quinhentos e
c-inquenia metros (55"0m), rúmo um grau quinze minutos noroéste
(1°i5'N\V) de um pontilhão na extremidade norte da barragem
através do rio Jaguaribe, ·situado a sessenta metros (60m) acima
da foz do riacho Livramento e cujos lados te·em os seguintes comprimentos e orientações magnétic-as: quinhentos metros (500m),
rUJ;TIO setenta graus trinta minutos noroéste (7Q 0 30'NW); dois mil
e duzentos m~tros _(2.200m), rumo dezenove graus trinta minutos
nordéste (19°30'NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 1G do Código de Minas e seus números. I, TI, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste dec-reto.
Ai't. 2.0 ·O concessionário da autorização poderá utilizar-se· do
produto da 11esquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou ~ula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Mmas, se
ocorrer.em os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesqQisa, na forma dos artí_gos
·39 e 40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização ser.á fiscalizado pelo
Departamento Nacional Qa Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e cem mil réis
(1 :100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da .Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
e 53.o da República.

16~

de julho de 1941, 120.0 da Independência
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 546 -

DE

16

DE JULHO DE

1941

Auto1•iza o cidadão brasileiro_ Francisco Antunes Guimarães. a pesquizar mica e associados no municipio de Governador Valadares
do Estado de lJ.Nnas Gerais
O Presidente da República, usàndo da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei
n. !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. i.O Fica autorizado o cidadão brasileiro Franci6CO Anttilie.5
Guimarães a pesQui-sar mica e asSociados numa área de cento e setenta e seis her.tarcs (176 Ha.-), às cabeceiras do ribeirão Chonin, distrito de Chonin, município de Governador' Valadares, Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por üm quadrilátero que tem ·um vértJc.e·a trezentos e noventa e cinco metros (395m.), na direção magnética de cinquenta e oito graus sudoeste (58° SW) da confluência do
córrego do Uriel com o ribeirão Chonin e cujos lados teem o.s seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil cento e oitenta
e cinco metros (!. 185 m.), cinquenta e oito graus nordeste (58° NE):
mil cento ·e cinquenta e cinco metros (i.i55 m.), sessenta e trê~
grau-s trinta minutos sudeste (63°30'SE); mil trezen.to.s e cinquent-a
metros (!.350 m. ), vinte e sete graus sudoeste (27° SW) e mil .setecentos e oitenta metros (1.780 m.).· cinquentà e quatro graus no-roeste (54° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condicões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, !Il, IV, VII,
fX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
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Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto C.a pe.'3quisa para fins de ootudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art._ a.o Esta au\orização será c".eclarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. -26 do Código de .Mina.s, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 _e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização, será fiscalizado pelo
Departamento Nácional _da Produção Mineral e gosará dos favores
discrimioodos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deete decreto, pagará a taxa de um conto setecentos e .seç;senta mil réis (1 :760$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições e!ll contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza· Duarte.

DECRETO N. 7.547-

DE

16

DE .JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão bra. ~:ileü•o
.
A1·mando de Olivei1'a Santos a pesquisar
turfa no município e Estado do Espírito Santo
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, latra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

ArL 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Armando de Oliveira Santos a pesquism· turfa numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) de terrenos de oua propriedade situados nas fazendas Guaranhuns, Itaparica, Itapuera, no município e Estado do Espírito
Santo, área essa delimitada por um contorno poligonal mistilfneo
fechado que tem um vértice situado a duzentos e quarenta e quatro
metros (244m), rumo trinta e quatro graus noroeste (34° NW) do
quilômetro dois (Krrí 2) da estrada que vai da cidade do Espírito
Santo à Barra do Jucú e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orjentações: mil quatrocentó~ e sessenta metros (1.460 m), ses~
senta e nove graus sudoeste (69° SW); duzentos e sessenta metros
(260m), cinquenta e sete.graus sudoeste (57° SW); oitocentos e vinte
metros
(820 rnL oitenta graus noroeste
(80° NW); mil metros
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( l.OOO m), cinqucnta e três graus sudoeste (53° SW);" duzentos e
quinze metros {215 m),· trmta e sete graus sudeste (3; 0 SE); duzentos e sete metros (207m), dez graus sudoeste (10° SW); quatrocentos e. noventa metros l4UO m), quarenta e quatro graus sudoeste
(44o SW); duzentos e vinte metros (220 ~), c_iriquenta e sete graus
trinta minutos sudoeste (57° 30' S\V); dois mil duzentos e noventa
metros (2.290 m), setenta e seis graus sudoeste (76° SVV); noVecentos e sesenta :r.q._etros (960 m), dezenove graus sudoeste (19° SW) até
à mafgem esquerda do rio Jucú, seguindo-se por esta, para a jusante, nüma extensão de dois mil e treZentos metros {2.300 m), trezentos e dez 1!'-letros (310m), trinta e cinco graus trinta minutõs nordeste (3Q 0 30' NE); novecentos metros (900 m), setenta graus noroeste (70: NW); cem metros (100m), dezenove graus sudoeste (19° SW);
seiscentos ~~sessenta c cinco metros (665 m), setenta graus noroeste
(70° I\\V)-; t.rrzentos e oitenta e cinco metros (385 mL dezenove
graus nordeste (19° NE); dois mil metros (2.000 m), setenta e seis
graus nordeste (76° NE) ; duzentos e cinquenta metros (250m), dezesseis graus sudeste (16° SE); dois mil- seiscentos e setenta metros
(2. 670 m), einciuenta e sete graus trinta minutos nordeste (57° 30' NE);
quinhentos e dez metros (510 m), quatorze graus noroeste ( 14° NW);
mil quatrocentos e cinqn~nta metros (1.1150 m), gessenta e nove graus
nordeste (69° NE) e· duzentos e trinta metros (230m), treze, graus
noroeste (13° N\V), respet;t.ivamcnte. F..:sta 8Utorização é outorgada
1i1ediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, Il, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. z.o O concessio·aário da autorizaçã-o ·poderá utilizar-se ·clJ
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiO
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta nulorizqção será declarada· cadu-ca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 c do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos. nos números I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do meSmo Código
~
Art. 4.0 As propriedades vhinhas estão sujeitas às servidões de
solo c suhsnlo ~ara o3 fins da pesquisa, na forma dos ar ligas 39 e 40 do
citado Códjgo.
Art. 5.0 O c.oncc~·sionário da autoriznçflo será fiscalizado pelo
Depm·tamcnto Nacional ela Produção Minet~al e gozará dos favores
discrimma"dOs no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art.. 6.0 O titulo da autorizaç5.o de pesquisa, que será u_ma via
autêntica deste decrdo, pagará a taxa ele dois contos e quinhentos
mil réis (2 :50080) e será transcrito no ·iivro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
<3-E'fULIO VARGAS.

Cm·los ·de Souza Dua1•te.
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DECRETO N. 7.548-

DE

16

DE

JULHO

DE

1941

Autoriza o cidaddo brasileiro Sebastião Téixeira _Lopes Lima a pesquisar mica e associado~ no munic-ípio de Catagttaze"S, Estado de
lifinas Gerais.
O Presidente da República, ushndo da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da' Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. {.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Teixeira
Lopes Lima a pesquisar mica e associados numa área de setenta e doís
hectares e setenta e cinco áres (72,75 Ha.. ), em terras de Francisco
Nunes de Moraes, no lugar denominado Serra da Bóa Vi·sta, distrito
de Itamaratj, municipio de Cataguazes, Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um contôrno poligonal de dez (10) lados que
tem um vértice a cento e quarenta metros (140 m), rumo trinta e
quatr'o graus sudéste (34 ° SE) da confluência do córrego da Serra
com o ribeirão São Lourenço e cujos lados teem os seguintes comprl- ·
mentos e orientações: novecentos e setenta e cinco metros (975 m),
cinquenta e nove graus trinta minhtos noroéste (59 ° 30' N\V); cento
e .sessenta e cinco. metros (165 m), quarenta e quatro graus trinta
minutos nordéste ( 4.4 ° 30' NE); oitenta e ci rico metros (85 m), oitenta e quatro graus nordéste (84 ° NE) ; noventa E' cinco metros
(95 m), trinta e quatro graus trinta minutos sudéste (34 ° 30' SE),
duzentos e quarenta e cinco metros (2!.!.5 m), setenta graus sudéste
(70 ° SE); setecentos e quarenta metros (740 m), cinquenta e três
graus trinta minutos nordé!5te (53 ° 30' NE); trezentos e quinze metros (315 m), setenta e um graus trin.ta minutos nordéste (7 t 0 30'
NE); quinhentos e trinta e ciilco metros (535. m), quarenta e quatro
graus sudéste (44 ° SE); setecentos e trinta metros (730 m), cinquenta e doiS graus sudoés_te (52 °SW) e trezentos e sessenta e cinco
metros (365 m), sessenta e quatro graus sudoéste (64 ° SW). Es\a
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas-e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código· não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
·
Art. 3;0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 2·6 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivps previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os -fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
-10 do citado Códigb,
·Art. 5.0 O conce.ssionárío da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesn:o Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.o .O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêritica deste decreto, pagará a taxa de setecentos e trinta mil réis
f730$0) e será transcrito· uo livro próprio da Divisão de Fomento· da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência
53. 0 da Repúblic".

•

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.549-

DE

16

DE JULHO DE

1941

P1•orroga o prazO de que f'rata o n. I, art. 4.0 do decreto n. 2.063, de
19 de outubro de 1937.
Não foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.550-

DE

16

DE JULHO DE

1941

Prm•ro(Ja por dezoito (18) meses o prazo constante do n. 1 do art. 2.0
do decreto n. 4. 226, de 7 de junho de 1939

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a letra a do art. 7 4 da Constituicão ·e tendo em vista o requerido
pela Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco, decr~ta:
Art. 1.0 Fica prorrogado por dezoito (18) meses o prazo a que
se refere o n. 1 do art. 2.0 do decreta, n. 4. 226, de 7 de junho de 1939 .
.Art. 2.0 RevO'gam-se as disposições em contrário.
· Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941, 120.0 da Independência " 53.o
da República. ·
.·
'
-GETULIO VARGAS

Carlos de Sou?a Duarte
DECRETO N. 7 .55.1

-DE

17

DE JULHO DE

1941

Concede à atual Federação das Indústrias do Estado de São Paulo as
prerrogativas da alinea "e" do art. 3.0 do decreto-lei n. 1. 402, de
5 de julho de 1939
O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, na exposição 4e motivos n. 75, de 11 de junho de 1941,
Considerando as ril.zões de utilidade pública que militam em favor
da atual Federação dàs !ndústrias do Estado de São Paulo, em face de
sua larga atuáção social e eficiente colaboração c'om o Governo, no
solucionamento de importantes problemas jurídicos e econômicos;
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Considerando, entretanto, que a denominação da mencionada associação civil cabe unicamente- à entidade sindical de segundo gr·au,
de acordo com a sistemática adotada pelo decreto-lei n. 2.381, de
9 de julho de 1940;
Usando das atribuições que lhe confere o art. 1.0 do decreto-lei
n. 2.363, de 3 de julho de 1940,

Decreta:
Art. 1.0 É concedida à atual Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo, associação civil, com sede na capital do Estado de São
Paulo, a prerrogativa da alínea e do art. 3.0 do decreto-lei n. 1.402,
de 5 de julho de 1939, para o fim de colaborar com o Governo, como
orgão técnico e consultivo, no estudo e solução de problemas, que se
relacionem com os interesses econômicos e profissionais, por ela defendidos e coordenados.
Art. 2.0 A associação aludida neste decreto promoverá, desde
logo, a alteração de seu nome atual, de sorte a· que se não possa o
mesmo confundir com o da entidade sindical de segundo grau
o

. Rio de Janeiro, 17 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da

Re~ública.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinhero Machado.

DECRETO N. 7.552

~DE

17

DE JULHO DF.

1941

Ap1'0t'a a alteração introduzida nos estatutos da Cooperativa de Seouros de Acidentes do Trabalho da Associação dos Construtores
Civis do Rio de Janeiro pela assembléia geral extraordinária de
qUotistas realizada a 23 de dezembro de 19400
O Presidente da República, at-endendo ao que requereu a Goope·rativ.a· de Seguros de Acidentes do Trabalho da Associação dos Coustrutorês Civís do Rio de Janeiro, com sede nesta cidade do Rio de
Janeiro, autorizada a funcionar pelo decreto n. 1.04.0, de 19 de agosto
de 1936, em operações de seguros contra riscos de acidentes do trabalho, resolve aprovar a alteração _introduzida nos estatutos da referida &Ociedade pela assembléia geral extraordinária do.s respectivos
quotistas realizada a 23 de dezembro de 1940, continuando a mesma
sociedade integralmente Sujeita às l~is e regulamentos vigentes, ou
que vierem a vigorar, sobre o objeto da autorização a que alude o
presente decreto.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1941, 120.0 da Independência e-

53o0 da República o

GE~ULI'O

v.ÀRGAS.

Dulphe Pinheiro Machaao.

141

ATOS .DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7. 553

-DE

18

DE JULHO DE

1941

Aprova e manda executar o reg_ulamento pa1'a Ordem do Mél'ito Naval

o Presidente da República, r.esolve,aprovar e mandar executar o
Regulamento para Ordem do Ménto Naval que a este acompanha, assinàdo pelo vir-e-almirante Henrique Aristides Guilhem, ministro de
Estado dos Negócios da Marinha.
Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repüblica.
GETULIO VARGAS.

Hen?•ique A. G11..ilhem.

Regulamento para Ordem do Mérito Naval a que se refere o decreto
n. 7.553, de 18 de julho de 1941
CAPíTULO I
FINALIDADE E GRAUS DA ORDEM

Art. 1. 0 A Ordem do Mérito Naval, criada pelo deereto número
24,,659, de '" de julho de 19·34, s.~fim de premiar os militares da Armada Nacional que se tiverem distinguido no exercicio de sua profissão, os das I\larinhas de Guerra estrangeiras que houverem· prestado assinalados serviços ao Brasil, e, excepcionalrr..ente, aos civís por
serviços relevantes prestados à Marinha de Guerra Brasileira, constará de cinco graus, assim determinados:
1.0 Gran Cruz;
2.0 Grande Oficial:
3.0 Comendador;
4.o Oficial e
5.o Cavaleiro.
Art. 2.0 A insignia da Ordem será a dos desenhos anexos e terá
no anverso a effgie da República, rodeada de um círeulo de esmalte azUl, no qual serão gravadas as palavras - Mérito Naval -;
e no revers-o, em idêntico circulo, as palavras - República dos Estados Unidos do Brasil. A fita será de gorgorão vermelha, chamalotada, com uma lista aaul claro -no centro. As insígnias de Grande
Oficial e Comendador serão usadas pendentes do pescoço _e as de
Oficial e Cavaleiro no peito, do lado esquerdo. As placas-- serão usadas pouco acima da cintura, do lado direito.
CAPíTULO II
QUADROS DA ORDEM

Art. 3.0 Os graduados da Ordem do Mérito Naval serão classifi. cactos nos dois quadros seguintes:
A - Quadro 01·dinário constituido pelos ofieiais do serviço ativo
da Armada Nacional.
·
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B - Quadro S~tp!ementar destinado:
1) aos chefes de Estado, aos navios da Armad~ Nacional e às bandeiras- das ·corporacões militares do- país, bem como _aos oficiais das
Marinhas de guérra estrangeiras, que tenham sido, distinguidos eom
·as insígnias da Ordem do Mérito Naval;
2) aos oficiais da Armada, condecorados, que, por efeito de sua
.reforma. ou passagem para a r~serva, devem ser -transferidos do qua...
dro ordinário;
3) aos Sub-Oficiais, Sargentos e Praças da Armada, condecorados
nos termos do art. 11;
4) aos ci-vis nac-ionais e estrangeiros que, por serviços prestados
nos termos do art. 1.0 deste regulamento venham a ser agraciados
com as insígnias do Mérito Naval.
'
Art. 4.0 O Quadro Ordinário terá o ·seguinte efetivo:
1
Gran Cruz - .................. ·._. . . . . . .
Grande Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Comendador . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oficial .... , . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . 15
Cavaleiro .........................·. 15
§ 1.0 As vagas no Quadro Ordinário se darão por exclusão e trarisferências, nos termos previstos neste- Regulamento, e por morte.
§ 2.° Comr·Ietado o Quadro Ordinário, a inclusão dos· mihtaret"
brasileiros da ativa se fará ·nas vagas abertas.
Art. 5.0 O Qúadro Suplementar não terá limitação.

CAPiTULO !li
ORGÃOS DE DIREÇ-~0 -

FUNCION~MENTO E ATRIBUIÇÕES

Art. 6.0 O Chefe do Estado será o Grão Mestre da Ordem do
Mérito Naval cujo Conselho será constituido dos seguintes membros:
Ministro da Marinha, coino Presidente efetivo. e Chance ler da Ordem;
Ministro das Relações Exteriores, como Presidente Honorário; Chef6
do Estado Maio!' da Armada, como Vice-Presidente; Diretor Geral do
Pessoal, comó membr-o do· Conselho e o· Chefe do Gabinete do Ministro da Marinha, como_ Secretário do Conselho.
Art. 7.0 Incumbe ao Conselho da Ordem:
a) estudar as propostas que lhe f'Orem ap'resentadas, aprovando-as ou recusando-as;
. b) velar pelo bom nome da· Ordem, propondo ao chefe do Estado,
por intermédio do Ministro da Marinha, a suspensão do direito ao
uso da insígnia, ou a exclusão da ordem, sempre que o agraciado praticar atos incómpativeis com o pundonor m-ilitar ou outro que incida
em qualquer dos dispositivos do art. 22;
c) zelar pela_ execução deste· regulamento;
d) ·tomar as proyidências que julgar indispensaveis ao fiel desempenho das sua~ atribuições.
Art. 8.0 Incumbe ao Secretário:
a) providenciar sobre os avisos para as reuniões do Conselho;
b) organizar a oorrespopdência;
c) lavrar as· atas das sessões;
Co1. de Leis-Vol. YI
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d) rubricar o livr•o de Regi-sto da Ordem e conservá-lo em dia;
e) comunicar, por escrito, ao Secretário _do Çonselho ~a- Ordem_

NacioJ]al do Cruzeiro do Sul, o nome doS: estrangmrQs agracmdos' com
à Urdem d(l .Mérito Naval e respectivos grau~;
f) ter· ·sob sua g·uarda o arquivo da Ordem.
Art. g;o O Conselho da Ordem do· Mérito Naval, cuj~ sede será
no· :Ministério da Marinha, reunir-se-á normalmente em dia da· primeira semana do mês de novembro de càda ano e extraordinariamente quando, a critério do Presidente do Conselho, for julgado ne-

cessário.
CAPíTULO IV
ADMISsÃO E PROMOÇÃO NA ORDEM

Art. 10. A admissão na OrdJ:!-m do l\'lérito Naval será feita normalmente no grau de Cavaleiro, porem, por proP'osta do Conselho e
em face dos s·erviços .prestados, poderá ser conferido um dos graus
superiores desde que não ultrapasse o equivaiente à graduação militar.
§ 1 . 0 A equival_ência será a seguinte:
1. 0 Gran Cruz - almirante;
2.0 Grande Oficial - vice-almirante;
3.0 Oomendador - contra-almirante e capitão de mar e guerra.
1.i..0 Oficial capitão de fragata e capitão de corveta;
5.o Cavaleiro - oficial subalterno.
§ 2.o Ninguem poderá receber um grau superior sem que possua
o imediatamente inferior, salvo no caso de admissão.
Art. 11. A admissão dos sub-oficiais, sargentos e praças da .Arrhada· Naci'Onal suá sempre feita GO grau de Cavaleiro .
. Art. 12. A. admissão de oficiais das Marinhas Estrangeiras será
feita no grau corre-spondente à sua graduacão militar. conforme estabelecido no art. 1ü, § 1.0,. ou no imediatamente superior.
Art. 13. A admissão de nacionais é estrangeiros não compre:..
endidos n•os artig·os anteriores deste Capítulo será· feita em qualquer dos graus, dé acordo com as circunstâncias, a juizo do Chefe
do Estado, Grão Mestre da Ordem.
Ai·t. f4. Para ser promovido a um grau imediatamente superior~
torna-se preciso que o agraciado tenha dois anos, pelo menos, no
grau inferior e se recomende por novos e assinalados sm•viços. É dispensada, porem, a exigência de· interstício de dois anos Para os que
se tenham distinguido Por atos de coinprovada bravura ou posteriores
serviços de igual relevância.
Ar.t. 15. As nomeações e promoções serão feitas pelo Chefe do
E<ltado, Grão Mestre. da Ordem, mediante proposta do Conselho, por
ele aceita.
·
Art. 16. •ranto as pro-postas de promoção como as de admissão
na Ordem serão apresentadas ao Conselho por intermédio das seguintes autoridade~:
a) Membros do Conselho;
b) Conselho do Almirantado.
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§ 1\ 0 As propostas deverão conter o nome do candidilto, ~Sua nacionalidade, data de nascimen.to, profissão, dados biográficos, serviços
"prestado? à Naç·ão ou à 1\farinha Brasileira, particularmente daqueles
·que motivaram a proposta,. e o nome do proponente.
§ 2.0 As auloridades acima referidá.s deverão enviar ao Conselho
da Ordem as propostas de promoção rio mês de outubro e as de admissão em qualquer, época do ano.
Art. i7. _Para ser admitido na Ordem ·do ,Mérito Naval deverá
o militai' da. Armada Nacional ter pelo menos iO anos de l:)ons e
éfetivos serviços no seio da Marinha, e preencher uma ou mais· das
condições ·segu"intes:
·
a) ter tido procedimento distinto em operações de guerra, na
defesa da segurança nacional, na manutenção da ordem pública ou
da disciplina militar, na salvação do pessoal ou material da Marinha
ou da Nação em grave risco;
b.). ter prestado serviços relevantes à Marinha no terreno científico ou técnico por estudos, invenÇões ou melhoramentos notaVeis;
c) ter-se distinguido no âmbito de sua classe por seu valor·
pessoal, sua dedicação ao serviço. Slllt capacidade de ação, comando e
administração, suas qualidades de carat.er e inteligência.
'

CA·PiTULO V
!llPLOMAS E CONDECORAÇÕES
Art. HS. .Publicado no Diário Oficial e no Boletirri do Ministi1·io
da Mm·inha o decreto de nomeação ou promoção, o Ministro da Ma-

rinha mandará expedir o cornpetenLe diploma, por ele assinado, o
qual será transcrito nos assentamentos do agraciado,
Art. 19. Os agraciados com o 1. 0 e 2.0 graus, que estiver-em .no
Rio de Janeiro, receberão as insíg·nias das mãos do Chefe do Estado,
e. nos demais casos, por intermédio do Ministro da Marinha.
· · Parágrafo único. Se o agraciado estiver ausente do Rio de Janeiro, ou residir nO estrangeiro, a entrega da insígnia se fará por
jntermédio da autoridade naval que o Ministro da Marinha designar,
ou pelos representant~s diplomáticos do Brasil.
Art. 20. O Conselho da Ordem do Mérito Naval fará registar em
livros e Jichas especiais o nome dé cada um dos condecorados, a
classe e grau da insígnia conferida; bem como os respectivos dados
biográficos.
Art. 2i. Os graduados brasileiros, quando promovidos,. deverão
restituir ao Conselho da Ordem as insígnias do grau anterior.
CAPíTULO VI
EXCLUSÃO DA ORDEM

Art. 22. Serão excluídos da Ordem:
a) os condecorados nacionais que, nos termos da Constituição
Federal, perderem a nacionalidade;
b) os que forem condenados em qualquer foro por crime de
natureza política, militar ou comum;
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. c) os que cometerem faltas contrárias à dignidade e à honra
mili.tar à moralidade da corporacão oú da sociedade civil;
d) 'os condecorados estrangeiros que :Por qualquer forma agirem
em prej1.,1izo da dignidade nacional ou que a respectiva conduta os
torne indignos da honra que lhes fora concedida.
Art. 23. Os agraciados excluídos pelos. motivos do artigo anterim'
somente poderão ser. reaCmitidos, se, ;absolvidos· pelos Tribunais Superiores, í'o~·em considerados rehabilitad05 por um conselho especia~
de justificação, nomeado, mediante requerimento dos interessados,
pelo Conselho da Ordem, que decidirá em últ.ima .instância sobre a
conveniência oü não da reinclusão pleiteada.
§ 1.0 As punições que tenham sido impostas a condecorados
deverão ser comunicadas pela Dire.t.oria do Pessoal, em carater reservado, ao Conselho da Ordem, para que este as tome na devida \con-

sideração.
§ 2.0 Quando qualquer agraciado estiver sujeito ·a inquérito ou
processo, o Conselho poderá suspender ou cancelar-lhe o direito de
usar a insíg·nia da- Ordem até o pronunciamento das autoridades ou
tribunais-. Se punido ou condenado; o ·conselho o excluirá definitivamente.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 194-1. Guühem, Vice-A·lmirante, Ministro da l\'Iarinha.

DECRETO N. 7. 554 -

Suprime

DE

caTgo

!H

Henriq'lle Ar-istides

DE JULHO DE

!OH

extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da ConstituiÇão, e nos termos do art. i.<''.
alínea n, do decreto-lei n. 3. 195, de i4 de abril de 1941, decreta:
Art. :1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe E da car-t•cira de Mecânico do Quadro único do Ministério da AgricultUra,
vago em virtude da promoção de Eustorgenes Calmon Costa, ficando
sem aplicação a dotação correspondente_
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
, GETULIO VARGAS.

Carlos de Sottza Duar.t_e.
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DECRETO N' 7. 555 ...'-

DE

18

DE JULHO DE

1941

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra· a, da Constituição, e nos termoS do art. 1.0 ,
alínea n, .do decreto-lei n. 3,195, de 14 de abril de 1941, dec.reta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) ·cargo da classe J ·da carreira de
Agrônomo Cafeicultor do Quadro único do Ministério da Agriculc
tura, vago em virtude da nomeação de Antonio Simões. de Oliveira
para exercer o cargo da classe K da carreira de Agrônomo Ecologista, devendo a dotação corre~pondente ser levada a crédito da
Conta Co~rente •:lo mesmo Quadro do referidÔ Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, t8 de julho de 1941, 120. 0 da Independência
53.o da República.

ü

GETULIO VAH.GAS.

Cm·los de Souza Duarte-.

DECRETO N. 7.556-

DE

Extingue cargo

18

DE JULHO DE

19H

e_:.cceder~:te

O Presidente da República, usalldo da atribuição que lhe .confere
o art. 74, lf!tra a, da. üoMtituição, e nos termoe do ·art. 1P,. alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe 7, da .carreira de
AfquiVista, ~do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, và.go
em virtude da promoção ·cte Teodoro Martins Geacopelo, cuja dotaç..ão
foi aplicada no' provimento dos cargos correspondentes~
. A.rt. 2·0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 194.1, 1208 da
da República.

Independ~ncia

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

e 5:3. 1t
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DECRETO N. 7. 557 -

DE

18

DE JULHO DE

1941

Extingtte cargo excedente

o

Pre~iidente

da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe H, da ·carreira de Fiel
de ATmazem, do Quadro Suple'mentar, do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da promoção de Eurides Vasconcelos, cuja dotação foi
~plieada no- provimento dos cargos corres.pondentes.
Art. 2. 0 Revogam-se a:S disposições ení. contrário.
Rio d~ Janeiro, em 18 <Ie julho de 1941, 120·0 da Independência
. e 53.0 da República.
GB'TULIO VARGAS •

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 558 -

DE

18

DE .JULHO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente ·cta Repúbliea, usando da atribuição que lhe collfere
o art. 7 4, letra a, da 00I11Stituiç.ão, e nos_ termos do art. i .O, alínea n,
do decreto-lei n·. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica eXtinto i üargo da classe g, da -carreira· de Datilógrafo, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, vago em
virtude da transfer&ncia de Maria de Lourdes Campos, devendo a
dotação correspondente ser levacJ_a _a crédito da Conta-Corrente do
m~mo Quad~o do referiQo Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as l!isposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 ele julho de 1941, 120·0 da Independência
o 53.o da República.
GETPLIO VARGAS.

A. rle Souza Costa.
DECRETO N. 7. 559

-DE

18 'DE

JUI,HO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, -usando da atribuiç?o que lhe confere
o art. 74, letra a, da Oonstituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto i cargo da classe i O, da carreira de Contínuo, do Quadro Suplementar,_ do' Ministério da Faze'!lda, vago em
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virtude da promoção de ·Sebastião· Nascimento, cuja dotação fol aplicada no provi~ento dos cargos correspondentes.
Art~ 2.0 R~vogam-se. as àisposiç.Ões em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 rle julho de 1941, 120·0 da Independência
e 53.o ·da República.
GETULIO VARGAS •.

A, de Souza Costa.

DECHETO.N. 7.560-

DE

21

DE JULHO DE

1941

Autm•iza a Empresa Luz e Força de Cabo Verde a construir uma linha de transmissão para interligaÇão c{e usinas hidno-elétricas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 2.059, de 5 de março de 1940;
Considera nd9 que a medida req.uerida pela Empresa Luz e
Ji'orça de Cabo Verde, d.e acord·o com a Empresa Sul Mineira de Luz
e. Força, foi julgada necessária. pelo Conselho Nacional de Aguas eEnérgia Elétrica,"' decreta:
·
Art. i.° Fica autorizada a Empresa Luz e Força de Cabo yerde
a construir uma linha de transmissãO, sob a ten"São nominal de 11 . 000
volts, éntre a usina de sua propriedade, situada no rio Verde.. muni-cípio d-e Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, e a cidade de Botelhos, no mesmo Estado, cujo fornecimento cte energia elétrica está
a cargo da Empresa 811-l Mineira de Luz e Força.
Art. 2.0 Sob pena de caducidãde da presente autorização, a interessada obriga-se a:
I. Registá-la na Divisão de Águas do Departamento Na•Jional
da Produção Mineral do Ministério ~da Agricultura d·entro de trinta
dias a partir da sua publicação.
li. Iniciar e ·conCluir as obras nos prazos que forem determin~dos p.elo Ministro da Ag·ricultura, depois. da aprovação dos seus
i'espectivos estudoS, projeto& e orçamentos.
,."-!

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARG:\S.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.56!-

DE

21

DE JULHO DE

1941

Autoriza despesa na Vliação Férrea _do Rio G-taride do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam- autorizadas as despesas, até a importância de cinquenta ~ três contos cento e sessenta e sete mil e novecentos réis (53: 167$9), ~xcedentes do orçamento aprovado pelo decreto n. 6. 323, de 23 de setembro de 1"940, para as obras de reforço,
montagem e pintura de três superstruturas. metálicas, na linha de
Santa Maria-Porto Alegre, da Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As despesas, depois de apuradas em regular
tomada de contas·, serão levadas à conta da subvenção da União, nos
termos ao decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
Rio de Janeiro, 21 de· julho de 19H, 120.0 da Independêncià e
53.o da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

J óão de M endonçu Lima .

DECRE'l'O N. 7.562 -

DE

21

DE JULHO DE

1941

Aprova proJetos e orça;nentos pa1•a a construção de seis flut·uantes pa1'a
·
atracaçao de navios, no portq de Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confore
o art. 7 4, letra a, d_a Constituição, decreta : ·
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orçamentos, n'l. Importância total de 185:840$0 (cento e oitenta e cinco contos, oitocentos e quarenta mil réis), que ç.om este baixam rubricados pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de. Administração
do' Ministél'io da Viação e Obras Públicas, para a construção de seis
flutuantes senda: quatrD de tipo grande, constituídos por cilindro,;, deferro e estrados de madeira, de ns. F-H a F-14. e dois de madeira
de lei, de tipo menor, com os lados e fundos forrados com c h :I pas de
·metal, sob ns. F-15 é F-16, próprios para permitir a atracaç5o dos
navios ao cais, no porto de Santos.
ParágrafO único. A importância efetivamente despendida com a
construção a que se refere o presente decreto, terá de ser comprovada, mediante -apresentação de documentos autênticos, para :ma incorporaçãD à conta de capital adicional_ da Companhia Docas de
Santos, nDs termos do decreto 'n. 658-A, d~ _21 de fevereiro de
1936.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
•53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO

N. 7.563 -

DE

21

DE JULHO DE

1941

Ap,rova projeto e orçan~ntto para a construçãO da cobertura do pátiQ
existente ent1•e o armazem frigorífico e o armaZiem internu número 25, no podo de Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta :

c~nfere

A1·tigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na ·irn..,.
por-tância total de 106:744$0 (cento e seis contos setecento>" e quarenta e quatro mil réis), que com este baixam rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de 'Admini::>tração
dó Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção da cobertura do pátio existente entre o armazem f'rigorífico e. o armazem
interno n. 25, na faixa do ca.is, no porto de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida ..:.om .a
cuustrução a que se refere o presente decreto, terá de ser comprovada, mediante apresentação de documentos autênticos, para sua ineorp'Jraçã-o à conta de capital adicional da Companhia Docas de
Santos, nos termos do decreto n. 658-A, de 21 de fevereiro de
1936.
R;o de Janeiro, 21. de julho de 1941, 120.0 da Independônoia •

>53.0 da República.

, GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 564 -

DE

22

DE JULHO DE

1941

Dispõe sob1•e a const1•ução de uma linha de t1'ansmissão para interU...
gação das usinas hid1'oelétricas da Companhia Paulista de Ele...:
tricidade -com as da .Empresa de Eletricidade de Araraquara ecompanhias suas associadas
O Presidente -da Repúblic"a, usando da atribuição que lhe' confere~ 4.0 do
decreto-lei n. 2. 059, de 5 de março de 19~0, decreta:

o. art. 7 4, letra a, da Constituição e nos terrríos dos arts. 1.0

Art. 1.0 A Companhia· Paulista de Eletricidade construirá uma
linha de transmissão entre a sede do distrito de lbaté, no Município
de São Carlos, Estado de São Paulo, e a usina hidroelétrica de Chibarro, no Município de Araraquara, no mP.smo Estado, para interligação de suas usinas com as da Empresa de Eletricidade de Araraquara e companhias suas associadas.Árt. 2. 0 A Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura destacará um dos seus
engenheiros para acompanhar, no local, as operações e providênciae ,
necessárias à execução do present_e decreto, tendo em vista a urgência
da medida determinada.
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Art. 3;0 o Cpnselho Nacional de Águas e Energia Elétrica providenciará de modo que a Companhia Paulista de Eletricidade normalize~ .dentro do menor prazo, sua situação na respectiva zona de fornecimento.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1941, 120:0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte-

DECRETO X. 7.565 -

DE

22

DE JULHO DE

1941

Revoga o dec>·eto n. 1. 625, de 7 de maio de 193'7

0 Presidente da República, tendo em vista o que requereu a
Sra. ·Regina Perlmann, viuva de Luiz ~eib Perlmann, decreta:
Artigo único. FiCa revogado o decretO n. i. 625, de 7 de maio
de 1937, que autorizou o cidadão alemão Luiz Leib Perlmann a

comprar pedras preciosas nos termos do art. 7.o do decréto número
24.193, de 3 de maio de 1934.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República
G~'ULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 566 -

DE

22

DE .TUI·HO DE

1941

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário--mensalista do Laboratório Cent1·al de Enologia do Ministério da Agricultura.

O Presidente da Repúblicà, usando da atribuiç.ão que lhe
o, artigo 74, letra a, da. Constituição,- decreta:

conf~re

Árt. 1.0 ·h tabelas numérieas do pessoal extranumerário-men.:..
.salísta 'do .Laboratório Central de Enologia, aprovadas pelo decreto
n. 6.667, de 31 de dezembro de 1910, ficam substituidas pelas que
·se encontram ri~r~xas a e-ste decreto.
· Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 233:400$0
(!luzentos e trinta e três contos e quatrocentos mil réis), correrá pela
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<lotação ·orçamentária- própria, constante da: Subconsignação 05 ·Mensalistas, Consignação 11 - Pessoal .Extranumerário, Verba I
Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Agricultura.
A_rt. 3.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, en; 22 do julho de !94.1,
<!a República.

120·~

da Independência

·• õS.0

GJ<I'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte·
.MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISAS AGRONôMICAS
REPARTIÇÃO

-

LABORATÓRIO CENTRAL

DE ENOLOGIA

Tabela numérica
:Nümero

Funçã.o

1. Desenhista .................
f. Despachante ................
1. Auxiliar de Escritório

!. Auxiliar de Escritório
·6. Auxiliar de Escritório . .....
4. Auxiliar de Escritório ......
5. Auxiliar de Escritório ......
!. Praticante de Escritório .....
!. Laboratarista ...............
·!. Laboratarista ...............
1. Laboratarista .......... ·.....
:5, Laboratarista Auxiliar
3. Laboratarista Auxiliar ... ..
!. .Laboratarista Auxiliar ......
!. Motorista ..................
1. Motorista ..................
4. Servente ...................
~

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa

IX
XI
VII
VIII
IX
X
XI
VI
VIII
IX
X

500$0
600$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
450$0
500$0
550$0
300$0
350$0
400$0
400$0
550$0
300$0

6:000$0
7:200$0
·4 :800$0
5:400$0
36:000$0
26:400$0
36:000$0
4:200$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
18:000$0
12:600$0
4:800$0
4:800$0
6:600$0
14:400$0

v

VI
VII
VII
X

v

~8

anual

205:200$0
'l'ab·ela NUmérica Suplementar

·1 . Laboratarista
1 , Laboratarista
!. Laboratarista
3

XII
XIV
XV

650$0
800$0
900$0

7:800$0
9:600$0
10:800$0
28.:200$0

Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tanela numérica aprovada pelo decreto n, 7, 566 de 22 de julho de i 941.
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CENTRO NÁCIONAL DE ENSINO E PESQUISAS AGRONôMICAS
LABORATÓRIO CENTRAL DE ENOLOGIA

Tabela Ordinária
1

~

Desenhista IX -

500$0

1. Vago.

i _,. Despachante XI -

600$0

i . lllozart Campos· Sarmento.

1 -

Auxiliar de Escritório VII -

400$0

i. Vago.

1 -'- Auxiliar de Escritó•·io VIII i . Maria de Oliveira.
6 - Auxiliar de Escritório IX -

450$0
500$0

i. Diogenes Soares Magalhães.

2.
3;
4.
5.6;

Ernesto Faria Jordão.Julia Auday.
.
Nila de Almeida Prado.
Raymundo Oliveira Nascimento.
Ruy Ribeiro Cardoso.
4 -Auxiliar de Escritório X- 55030

i. Adilia Pereira Nogueira.
2. Doralice da Rocha .
'3. Iara Cunha Ferreira.
4. Maria José Gabizo Cortez.

·5 -

Auxiliar de Escritó••io XI -

600$0

i • Akel Mafra Peixoto.

2. Eulina Menezes da Fonseca.
3. Manoel Pereira Jorge Junior.4. Maria Dagmar Pires Lima.
5-. Xavier Placer.
1 -

Praticante de Escritório VI -

350$0

i-.. Vago.
.1 -

Láboratotista VIII -

450$0

i. Jandyra de Oliveira Santos.

Laboratotista lif 1 . Heloisa Silva Fernandes.
i -

Labm·atorista X 1 . Fernanda Tinqco do Amaral.
1-

500$0

550$0

107

ATOS Dô PoDER EXECUTIVO

'5·

~

Labomtorista Auxiliar V -

300$0

L Vago.
2.. Vago.
a. Vago.
4. Vago.
h Vagó.
3· -'- Laboratarista Auxiliar VI

~

350$0

1-. Vago.
2. Vago.
3. Vago.

i -

Laboratarista Auxiliar VII -

400$0

-1. Conceição Pereira da Rosa.
~

1

Motorista VII -

400$0

1. Vago.

Motorista X -

1 -

550$0

1 . Helio Lima dos Santos.
4 -

Servente V -

300$0

1 . Arikerne Teixeira.
2. MarinÕ Andrade da Conceil;ão.
3 ., Moacir Duque Ô8sar.
~. Renato· Torres e Silva.

Tabela 6uptemenr:ar
1 _:._ Laboratarista XII -

650$0

1. Themistocles Coutinho da Silva Rocha.
1 -

Laboratarista XIV -

800$0

1. Luiz Sampaio de Arruda J'ilho.
1 -

Laboratarista XV -

1. Othon Barros de Carvalho.

900$0
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DECRETO N. 7. 567 -

DE

23

DE JULHO ))E

19·U

Extingue cm•go excedente
O Presidente da Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe cmlfere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos- do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 d·e abril de 1941, decreta·:
A1~t. 1.0 Fica extinto um (1) cal'go da classe D da carreiTa
de Maquinista de Estrada de Ferro, do QuMro VI do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago eni virtude da transferência de José

Galandro, devendo a dotação correspondente ser levada· a crédito
da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de
cia e õ,.o da República.

julho de

1941,

120. 0 ·da Independên-

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 568 -

DE

23

DE JUT"HO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere
c art. 74, leh·a a, da Constituição, e nos termos do art ..1.0, ~lí
nea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um_ (1) cargo da classe G da carreira
de Datilógrafo, do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da exoneração de Celeste Morin Fernandes,
d-evendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do mesmo Quadro do referido Ministéri{).
Arl. 2.0 RQvogam-se as disposil,}ões em contrário.
Rio de Janeiro, 2'3 de
c;a e 53.0 da República.

julllo

de 1941, 120. 0 \la IndependênGE'l'ULJI)

v ARGA$.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.569-

DE

23

DE JULHO DE

19U

T!.Jxting_ue cargo e.r:cedente

O Presidente da República, u:;ando da atdbuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1..0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe B da carreira
de Agente de Estrada de Ferro, do Quadro VIII do Ministério da Via-
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ção e Obras ·Públicas, vago em virtude da- promoção de Walter
Santiago, devendo a dotação correspondente ser levada a créditoda Conta-Corrente do mesll!O Quadro do referido . Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rtio de Janeiro, 23. de julho
cia e 53.0 da Repl)blica.

de 1941, ·120.o da Independên·GETULIO VARGAS.

João ·de

DECRETO N .. 7. 570 -

DE

23

Mendon~a

DE JULHO DE

Lima.

19/d

Extingue car(Jos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confereo art. 74, letra, a, da Constituição, e nos termos dO art. 1.o, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam· extintos dois (2) cargos da classe C da carreira de Escriturário, do Quadro VIII do Ministério da Viação e·
Obr.as Públicas, vagos em virtude da promoção de Maria de Castro Soares e Othon Gomes da Rocha aos cargos vagos de classe.
lmediatamente superior, em, cujo provimento foi a dotação resultànte aplicada.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23
cia e 53.o da República.

de

julho de 1941, 120.0

da Independên-

GE'l'ULIO VARGAS.

João de·Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 571 -

DE

23

DE JULJ!O I>E

1941

Extingue car{J_os excedentes
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere·
o art. 74, let:ra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 ;.
alfne_a n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
A1•t. 1.° Ficam extüit~ dois (2) cargos excedentes da classe
E da -carreira de Servente, do extinto Quadro 11 do Ministério-da Viação.
e Obras Públicas, vagos em virtude do falecimento de José dos Santos
e Miguel Dadecio, ficando seril aplicação a ~otação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 d.e_ julho de 19ld, 120.0 _d,a ·Indepenctê:ncia
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça L{ma.

e
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.DECRETO N .. i. 572 Supriine

DE

ca~J•go

23

DE JULHO DE

1941

eXtinto

-o

Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confel'e
74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. t.•,
alínea "· do -decreto-lei n. 3_.195, de 14 de a\bril de ·1941, decreta:

-o; art.

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da carreira de Sub-Ill.sJ;•etor do Tráfego, padrão K,. do e"tinto Quadro li do Ministério da
Viação e Obra.s ·Públicas, vago em virlude do falecimento de Octa..:.
viano d-e Andrade Pjnto, ficando '.;'effi aplicação a ·dotação coiTespondente.
Art. 2.0 Re,iogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeit·o, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
.53." da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7 '573 -

DE

23

DE J'ULHO !)E

1941

Extingue cargo. excedente
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere
art.. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do. art. 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

- ·O

Art. 1.0 Fka extinto um (1) cargo e"cedente da classe H da
·carreira de Almoxarife, do extinto .Quadro 11 do Ministério da -viação
·e Obras Públicas,· vago em virtude da -promoção de Antenor Broen~
ficando sem aplicação a dóta.ção correspondente._
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência

e

:53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.574 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Extingue cargos exCedentes
_O Pres-idente da República, usando da atribuição que lhe confere
·o art. 74, letra a, da Constituição1 e nos termos- do art. Lo,
alínéa n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de allril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos onze (H) -cargos excedentes da classe ~'
·da carreira de Condutor de Trem,- do extinto Quadro H do Ministério
.da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Altivo
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V'icentG Torres Homem, João Joaquim· Pacheco, João Medeiros, João
Neve6 Filho, ·João Paulo do Nascimento, Joaquim Nun!3s Rodrigues,
Milton Cardoso ü_sorio, Paulo Augusto Vieira, Paulo Menezes, Samuel
de Oliveira Pimentel e Severino Guedes, ficando sem aplicação a
àotação correspondente.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da· Independência e
53.o da República.
'GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.575-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da: atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição, e nos termos do art. 1.0,
alínea n, do decreto-Jei n. 3.195, de 14 de aJ:>ril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da class-e H da carreira
de Mestre de Linha, do extinto Quadro Il do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Cornelio dos
Passos Zucchini, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as· disposicões em· contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETtiLIO VARGAS.
João de M e:ndonça Lima.

DECRJETO N. 7. 576 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Sup'rime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere-o art. 74, Letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

·Art. 1.° Ficam suprimidos quatro (4) cargos da classe E da
carreira de Cabineiro de Estrada de Ferro, do extinto Quadro li do
MiniBtério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Antonio José ·Moreira, Patrocinio da Costa Monsores e Sebasqão Lasneau e da nomeação sem efeito de Joffre Gonçalves de Avallar,_ ficando s~m 'aplicação a _dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio. ·de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.
João de Me:ndonça Lima.
Cci1. de Leis- V oi. VI

11
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DECRETO N. 7. 577 -

DE

23.

DE JULHO DE

1941

Suprime cargos extintos

o Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 71t, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
ArL 1.0 Ficam suprimidos oito (8) cargos da olasse G da carreira de Maquinista de Estrada de Ferro, do extinto Quadro li do
Ministério da Viação· e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Custodio Brandi e FranCisco Neves e da promqção de
Álberto Cardoso de Souza, Evaristo Nobrega, Alvaro Rodrigues, Euclydes -FonsBca: Felippe Rosa e· Hamilton de Oliveira Pires, ficando
Sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Flio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Indepen.dência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de

DECRETO N. 7. 578 -

DE

23

Mendonça Lima.

DE JULHO DE

1941

.Suprime cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, Letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.I95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatorze (14) cargos da classe E ·
da carreira de Agente de Estrada de Ferro, do extinto Quadro li do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago» em virtude da promoç.ã.o de Affonso Muniz do Nascimento, Alfredo Peres, Corintho
José Corrêa, Epitacio Tavares do Nascimento, Fausto Custodio Cardoso, Herminio Ribeiro, Irail do Amaral, Joaquim da Costa OHveira, José Vianna, .Randolpho Raposo, Raphae1 Farnesi e Waldyr Alonso, da demissão de Arnaldo Paes de Figueiredo Junior e da nomeação sem efeito de Jo~é Jorge de Oliveira Netto, fican-do Rem aplicação a dota cão correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Flio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120. 0 lia Independência
e 53.0 da República,
GE'l'ULIO

YARG.!o.S.

João dle Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.579-

DE

23

DE JULHO DE 1911~

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei· n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fir-a suprimido um (1) cªrgo, da clas~e G da carreira
de Ensaiador, do extinto Quadro li do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vago em virtude da. promoção de Francisco de Assis e
Mello, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
v

Rio de Janeiro. 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República:
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.580

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza o' cidadão brasileiro Antonio Luiz Ferreira Guirrw1·ães a pesquisar manganés e associados no município de Diamantina, Estado
de Minas Gerais.
O Presidenté. da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituit;;ão e nos terffios do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art.- 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Luiz Ferreira Guimarães a pesquisar manganês e associados em duas áreas
isoladas de seis hectares (6 Ha) e vinte e cinco hectares (25 Ha),
respectiva:çnente, situadas nos lugares denominados "Porteira" e "PalmitO'?, município de Diamantina, .Estado de Minas Gerais. A primei-.
ra área é delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos
e cinquenta metros (350 m.), rumo oitenta e três gt'aus sudoeste
(83 SW) da casa de residência de João Emenegildo de Medeiros e cujos
ladoS adjacentes.a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações: trezentos metros (300 m), vinte graus nordeste (20° NE); duzentos metros (200 m), setenta· graus noroeste (70° NW). A segunda
área é delimitada por um quadrado de quinhentos metros (500 m) de
lado, tendo um vértice situado a três mil duzentos e cinquenta metros
(3.250 m), rumo setenta e cinco graus noroeste (75° NW) da.casa
de _residência de João Emenegildo de Medeiros e cujos lados ad,ja_centes a esse vértice teem os rumos: vinte e um graus nordeste (21° NE),
sessenta e nove- graus ·noroeste (69° NW) • Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, 111, IV, VII, IX e outras do citado Código, não expresSamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqUisa para fins de estudo sobre o minério e cüsteio do:::
trabalhos..
··
Art. a.o Esta---autorização será declarada caduca ou nula, na forma
·do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os

motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no art. 25 do

mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
· Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departam€mto Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.a O título da autorização d-e· pesquisa, que t::erá uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de tre;;r;entos e dez mil
réis (310$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão dA Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricuitúra.
Art. 7.O ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da In~ependência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.581-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza o c·idadão bras~~eiro Raul Mourão Guimarães a pesquisar
ouro nos municípios de Pequl, e Pitanguí do 'Estado de Miinas Gerois
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos c;·o decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão )Jrasileiro Raul Mourão Guimarães a pesquisar ouro no leito e margens do rio São João, nos
municípi'(IS de Pequí e Pitanguí d'o Estado de Minas Gerais, numa
área de duzentos e sessenta e seis hectares (266 Ha.) compreendendo um tr·ooho ininterrupto do referido rio a partir da sua confluência com o r.ibeirão do Onç.a ou Jaguaruna com a extensão de seis
mil seiscentos e cinqueilta metros· (6.650m.") e a largura de quatr.ocentos metros (400m.), dividida ao meio pelo talvegue do rio. Esta
aU.tori·zação é outorgada mediante as condicõ·es do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art; 2.0 O concessionári·o da autorização poderá utilizar-sedo produto da pesquisa para fins de. estudo sobre o minério e
custeio dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarad·a: caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorr·erem os motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no artigo
25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades viz_inhas estão sujeitas as servidões
de solo e súbsolo para os fins da pésqilisa, na forma dos. arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pe-lo
Departamento Nacional O.a Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71" do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma
via autêntica cteste decreto, pagará a taxa de- dois contos seiscentos
~ sessenta mil réis (2 :660$0) ·e será transcrito no livro próprio da
DiVisão de Foinento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120. 0 da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS:

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.582.-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autorba o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a pesq1tisar rnagnesita
e associados no municipio ·de Brumado do Estado da Baia
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. !. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a
pesquisar magnesita e .associados numa área de duzentos e oitentd
e nove hectares (289 Ha) situada na fazenda Brejo, 'pertencente
à família Canguçú, na Serra das Êguas, município de Brumado do
Estado da Baía e -delimitada por um quadrado assim definido: uin
dos vértices está situado a ,quinhentos e cinquenta metros (550 m)
na direção quarenta e seis graus noroeste (46°' NW) magnético, da
extremidade de uma reta que, partind-o do cruzamento da Estrada
do Pirajá Com o riacho -da Boa Vista,_ com rumo úinquenta e sete
graus quarenta e cinco minutos_ sudoeste' (57°45'SW) magnético, tem
quatro mil oitocentos e cinquenta e seis metros ( 4. 856 m) de comprimento e os lados adjacentes a ,esse vértice teem miL a setecontos
metros (1. 700 m) de comprimento e rumos quarenta ·e quatro grauS:
sudoeste (44° SW) e quarenta e seis graus sudeste (46° SE) magnéticos. Esta autorização é outorgada mediante as condições do artigo
16 do Código de Minas e seus ns. I, li, UI, IV, VII, IX e outras do
citado Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
'/Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código "de Minas, se ocorrerem o~ motivos previstos nos ns. I· e 11 do citado art·.' 24 e no artigo
25 do mesmo Código.
·
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão --sUjeitas às sm·vidões de
solo e subsolO para os fins da pesquisa, na forma dos_ arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaçãó será fiscalizado. pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via

autêntica deste· decreto, pagar& a taxa de dois contos oitocentos e

noventa mil réis (2 :890$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.583 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza a em.p1'esa de mineração "Companhia de Mineração do Nordeste Sociedade Anónima", a pesqu·isar cassiterita e associados no
rnunicipio de Picui do Estado da Paraiba
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 JJ., -letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizada a empresa de mineração "Companhia de
Mineração d-a Nordeste Sociedade Anõnima", a p_esquisar cas<:>i~erita e
3t6'sociados numa área de. vinte e quatro hectares (24 Ha) de terras
situadas no lugar denominado "Pedra Dágua", município de Picuí
do Estado da Paraiba, área essa delimitada por um retângulo que tem
um vértice situado no marco existente no alto do morro da Cachimba
ào Meio e os lados teem os seguintes comprimentos e orientat;.ões:
seiscentos metros (60{) m), vinte graut,· nordeste (20° NE) e quatrocento,.:; metros ( 400 m) ~ setenta graus noroeste (7{) 0 NW), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condiç.ões do
arts. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outrás do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o A Concessionária da autoriz_ação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cu~'teio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esla autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
do ~ 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motiws previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas 8'6'tão -sujeitas às servidões de
, solo e subsolo .para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5. 0 A concessionária- da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis~
criminados no art. 71 do meo.::mo Código, na forma deste .artigo.
Art. -6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e quàrenLa mil
réis (240$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
ria Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
·
·
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário .

•

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Ind-ependência e
5s.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 584 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza a Companhia .Nacional de Grafite Limitada a pesquisar grafita no municipio de Pindamonhangaba, EstadO de S. Paulo.

O Presid_ente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da ConstitUição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Nacional de Grafite Li..,
rnitada a pesquisar grafita numa área de dezoito hectares (18 Ha.)
situada em terras da Fazenda de Goiaba!. no município de Pindamo..:.
nhangaba, Estado de- São Paulo, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice à cento e cinquenta metros (150m.). rumo ,
quarenta e cinco graus sudeste {45°SE) do marco existente no ângulo
norte {N.) da casa de Ignacio Roque e cujos lados adjacentes a esse
vértice teem os seguintes comprimentos e orientações: seiscentOs metros (600m.),· quarenta e cinco graus nordeste (45°NE) e trezentos
metros {300m.), quarenta e cinco graus noroeste (45°NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e .seus ns. I, II1 III 1 IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre -O _minério e custeio dos
trabalhos.
·
Ar.t. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do ·art. 25 do Códig'o de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25 dó
mesmo Código.
Art .. 4.0 As. propriedádes vizinhas estão sUjeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4.0 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminad~s no 'art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.·
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·Art. 6.0 O título· da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento, e oitenta mil réis
{iS0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
_Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 585

~DE

23

DE

JULHo· DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Woods Soares a pesquisar
maonesita, talco, cristal de rocha e águas minerais no município
de Brumado do Estado da Baía

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do~decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 19'•0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Woods
Soares_ a pesquisar magnesita, talco, criStal de rocha e águas minerais
no município de Brumado do Estado da Baía, numa área de- quinhentos hectares (500 Ha.) delimitada por um polígono, tendo um dos vértices à distância de mi! oitocentos e setenta e Cinco metros (1.875 m)
rumo magnétjco trinta e dois graus nordeste (32°NE) do cruzam'ento
da .estrada de S. Lourenço com o riacho de igual nome e cujos lad_os.
a partir desse vértice, teem os comprimentos e orientações magnéticas seguintes: três mil e trezentos metros (3. 300 m), rumo trinta e
dois gràus nordeste (32° NE); mil quinhentos e nove metros (1.509 m),
rumo vinte e dois graus sudeste (22° SE) ; mil e_ trezentos metros
(1.300 m), rumo trinta e dois grans sudoeste (32° SW); seiscentos
metros (600 m), rumo vinte e dois grans sndeste (22° SE); dois mil
metros (2.000 m), rumo trinta e dois graus sudoeste. (32° SW) e dois
mil cento e nove metros (2.109 m), rumo vinte e dois graus noroeste
(22° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outr~s do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O coneessionário da autorização poderá utilizar-se do
Produto da pesquisa para fins de estudo sobre o rhinério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os mo ti vos previstos nos números I e li do citado art. 24.
e no art. 25. do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhaS ~estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
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__ Art. 5·.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favf?res discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo ..
Art. 6.o O título da autorização de p~squisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dil Produção
·
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário~
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 586 :.._

DE

23

DE

JULHo

DE

1941

Autoriza O cidadão brasileiro Lu.iz Americo Soares de Farias a pesquisar a1·gila refratária, oalcáreo, quartzo e feldspato no município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a~ da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985,- de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Americo Soares.~
de Farias a pes_quisa:r;: argila refratária, calcáreo, quartzo e feldspato
em terrenos da Fazenda Itaítendiba, de propriedade de D. Laura
Soares de Farias, no 2.0 distrHo do Município de São Go_ncalo, Estado
do Rio de Janeiro, da forma seguinte: argila refrat:!ria numa área
de dez hectares (10 Ha) limitada por um retângulo tendo um dos
vértices a distância de cento e· cinquenta metros (150 m), rumo
dezenove graus noroeste. (!9° NW) do canto noroeste (NW) da casa
sede da Fazenda Itaítendiba e cujos lados adjacentes a esse vértice
teem os seguintes comprimentos e orientações: trezentos e trinta
e- três metros e trêS decímetros (333,3 m), rumo leste-oeste (E-W),
trezentos metros (300 rn), rumo norte-sul (N-S); calcáreo numa área
de dez hectares (10 Ha) limitada por um retân"gulo tendo um dos
vértices a distância de- êento e setenta métros ( 170 m), rumo cinquenta e seis graus cinquenta minutos noroeste (5·6°50'NW) do cruzamento da estrada do Macario com o ribeirão dos Carros e cujos-lados
adjacentes a esse vértice teem os mesmos comprimentos e orientações
dos lados do retângulo precedente; quartzo numa área de dez hectares
(10 Ha) limitada por um retângulo tendo um dos vértices a distância
de trezentos e noventa e cinco metros (395 m), rumo oitenta e quatro
graus noroeste (84° NW) do canto noroeste (NW) da casa da fonte
de água mineral do Itaf e cujos la'dos. adjacentes a esse v_értice teem
os mesmos comprimentos e orientações dos lados dos retângulos precedentes; feldspato numa área- de dez hectares (10 Ha) limitada
por um retângulo tendo um dos vértices a distância de quinhentos
e trinta e sete metros (537 m), rumo quarenta graus trinta minutos
sudeste (40°30'SE) do cruzamento da Estrada do Sítio da Pedra
com a do Macario e cujos lados adjice"ntes a esse vértice teem os

170

ATOS DO PODER

~XECUTIVO

mesmos comprimentos e orientac·ões dos lados dos retângulos precedentes. Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do

citado Código, não expressamente mencionadas neste decreto.

Art. 2.0 O conces-sionário da autorizaÇ~ão poderá utilizar-se d.o
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio doS
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula,, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem ós motivos previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e no ar..;.
tigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo_ e subsolo para os fins da pesquisã, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que Mrá uma via
autêntica deste decreto, pag·ará a taxa de quatrocentos mil réis ( 400$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral.
Art. 7.O Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência
e·53.0 da República.
GETUI~IO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 587 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza o c·idadão b1·asileiro 01'lando José Pinto a pesquisar mica e
associados :no mun-icípio de Conselheiro Pena do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da RepúbliQa, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de ja'neiro de 1940 (Código de Minas}, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra·sileiro Orlando José Pinto
a pesquisai' mica e associados nu:ma área de cinq(uenta e oito hectares
(58 Ha.), sitUada no .lugar denominado "Boa Vista", distrito de Cuieté,
município de Conselheiro Pella·, Estado ·de Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo, tendo um· vértice situado a quinhentos
e sessenta metros (560 m.), rumo dezesseis graus magnéticos nordeste
(16°NE} do canto nordeste (NE} da casa de residência de Domingos
Pereira e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: seiscentos metros ( 600' m.), oitenta e três gfaus sudoeste
(83°SW); novecentos e oitenta e r,inco. metros {985 m.), sete gra·us
sudeste (7°SE}. Esta ·autorização é outorgada mediante as condições
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o art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, !I, UI, IV, VII, IX
e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.,
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3-.o Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
ào § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
·
Art. 4.o As proprieda-des vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
·
Art. 5.o O concessionário da autorização será.. fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fa·vores
aiseriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorização de p.esquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pa-gará a taxa de quinhentos e oitenta mil
réis (580$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 588 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autm•iza a cidadã brasileü·a Dona Carmen Jioreü·a a pesquisar mica
e associados no município de Can:rtinga do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira 1Dona Carmen Moreira
a pesquisar· inica e associados no lugar Cabeceira do Córrego Santa
Maria, afluente da margem direita do ribeirão do óculo, diStrito de
Bom Jesus do Galho, município de Caratinga do Estado de l\Unas
Gerais, em terrenos ocupados. por Alberto Eduardo Rosa e outros
numa .área de cinquenta e três hectares e setenta e cinco ares (53,75 Ha),
delimitada por um quadrilátero tendo um dos vértices à distância de quatrocentos e quarenta metros (44Ü' m), rumo magnético
dezesseis graus e trinta minutos sud'este (16°30'SE) do canto sudeste
(SE) da casa de Alberto Eduardo Rosa e cujos lados, a partir desse
vértice, .teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas :
novec?ntos e trinta e cinco metros (935 m), rumo onze graus trinta
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minutos nordeste (11°30'NE) ; quinhentos metros (500 m), rumo
setenta· graus sudeste (70° SE); setecentos e cinquenta metros
(75() m) rumo onze graus trinta minutos sudeste (!! 0 30'SE) ; ·e

oitocentoS e quarellta metros (840 m), rumo oitenta e npve graus

trinta minutos sudoeote (89°30'SW) . Esta autorização é outorgac!a
mediante as condições do art. 16 do Código d~ Minas e seus números
I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código, não expressamente
mencionadas nes~e decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
doo trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § i. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código <!e Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nüs ns. I e II do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária c?a autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo C6digo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será umà. via
autêntica deste decreto. pagará a taxa de quinhentos e quarenta mil
réis (540$0) e será transCrito no livro próprio da Divis-ão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério cta Agricultura ..
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições. em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de !94!, !20. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.
Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 589 -

DE

23

DE JULHO DE j

94!

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim-Pinto dos Santos a pesquisar.
grafita no município de Betim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. !. 985, de 29 de janeiro· de !940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Pinto
dos Santos a pesquisar grafita no lugar· Capão. do Funil, município
de. Betirn, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta hectares
(30 Ha), ddimitada por um retângulo, tendo um dos vértices à
distância de cento e dez metros ( 11 O m), rumo magnético setenta
e um graus sudoeste (71°SW) do canto sudoeste (SW), da casa de
. Fortunato Pinto, situada ·na margem esquerda e a cinquenta metrós
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(50 m) dér córrego do Buracão e cujos lados adjacentes a esses
vértices teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
seiscentos metros (600 m), rumo oitenta e quatro graus sudeste
(8.40SE) e quiiihentos metros (500 m), rumo seis graus sudoeste
( 60S\V) . Esta autorização é outorgada mediaúte as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II,. III, IV, VII; IX e outras
·cto citado Cód'igo não expressamente mencion'adas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para.· fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. · s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e 11 do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estãQ sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Naciona.l da Produção Mineral e gozará dos favores
discrimin~dos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos mil réis (300$0),
e será· transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. ·
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 590 -

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autm•iza a Sociedade Pigmentos Mine1·ais Limitada a pesquisar baritina no ·municipio de C:amamú do Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica auto~izada a Sociedade Pigmentos Minerais Limitada a pesquisar baritina na ilha Pequena de Oamamú, município de
Camamú do Estado da Baía, numa área de cinquenta e cinco e meio
hectares (55,5 H a), limitada por uma faixa em toda extensão das
margens da referida ilha, com a largura de cem metros .(100m), medida a partir d~ linha da maré média para o interior. Esta autoriza9ão é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Mmas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minéi'io e custeio dos
trabalhos.
·
Art. 3. 0 Esta autürização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão suj~itas às servidões de
·solo e subsolo para os fins da pesquiSa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores ·discriminados no art. 71 d~ mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O Ululo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica desté· decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta mil
réis (560$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.591-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza à MVneraçlio Moçapir Ltda. a pesq·u,isar manganês e ass()!..
ciados nos m·unicípios d·J ReZende Costa e Prados do Estado dq
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a sociedade "Mineraç&o Moçapir Ltda."
a pesquisar manganês e associados em terrenos pertencentes a Francisco· de Siqueira Cavalcanti, Pedro Teodoro -de Oliveira, denominados "Extrema" e "Cascalho d'Ouro" e mais os pertene"entes a João
Batista... de Rezende, José Maria Pinto e outros, denominados "Cascalho Preto" e "Mãe não me chora", terrenos esses situados ·nos municípios de Rezende Costa e Prados, do Estado de Minas Gerais, numaárea de cent0 e cinquenta hectares (150 Ha.), delimitada por um
retângulo tendo um de seus vértices equidistante novecentos e
vinte e cinc·o metros (925 m), rumo oitenta e seis graus nordestP.
(86° NE) d' ponte sobre, o cóerego do Moinho na estrada municipal
entre S~o Francisco Xavier e Rezende CoSta e cujos lados teem os
seguinteS comprimentos e orientações magnéticas: três mil metros
(3.000 m), rumo setenta e oito graus ·e trinta minutos surtl}este
(78° 30' SW) e quinhentos metros (500 m ) , rumo onze graus e
trinta minutos noroeste (11 o 3D' NW) . Esta autorização é ou to r-
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gada mediante as condiçÕes do art. 16 do Código de -Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se· do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 dó art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II, do citado artigo 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às seryidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa~ na forma dos ·artigos 39 e
40 do citado Código.
·
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscali?;a<io pelo
Departamellto Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorizacão de pesquisa que será "'uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e quinhentos
mil .réis (1 :500$000), e será transcrito no livro próprio da Divisão
do Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 2.3 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da R<epública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRE'l'O lí. 7.592-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Rodrigo Octavio Filho a pesquisar ilmenita, monazita, zirconita e rútüo no municipio de Vitória elo
Estado do Espirito Sa'YIJtO
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de .janeiro de 1940 (Código de-Minas); decreta:
Art. 1.° Fica au·forizado o cidadão brasileiro Rodrigo Octavio
Filho a· pesquisar Hmenita, monazita, zirconita e rútilo ,.numa área
de noventa e oito hectares e trinta ares {98,3{) Ha) situada entre
o rio Praia Mole e a Vila de Carapebú.s, município de Vitória do
Estado do Espírito Santo, área essa delimitada por um contorno
poligonal mtstilfneo fechado, cujo vértice inicial coincide com a
foz do ·rio da Pedrn Mole e os lados retilíneos teem os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e quarenta metros (640m), seis graus nordeste (60NE) e mil setecentos metros
(1 . 700m), ciúquenta e oito graus nordeste -( 580NE), respectivamente. O lado curvilíneo da poligonal é a linha da preamar média
e compreendida entre os limites acima mencionados. Esta autoriza-
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cão é outorgada mediante as condições do art. 16. do Código Q.e Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não

expressamente mencionadas neste decreto.
Ari.. z.o O concess.ionário da autoriiacão poderá utilizar-se do

produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dõs trabàlhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrem os motivos previstos nos ns. I e 11 do cita9-o art. 24 e rto
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades· vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo- para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 3!l
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento NaCional da Produção- Mineral e gozará dos favores
discr)minados no art. 71 do mesmo Código, na forma ·deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste de·~:::eto, pagará a taxa de novecentos e noventa mil
réis (990$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de .Foniento da :Produçª.2... Mineral do Ministério da Agricultura.
Arl. 7.c Revogam-se as disposições em contrário.
Rio' de ;aneiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da RepúlJlica.
GETULIO V ARGAB.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 593 -

DE

23

DE

JULHO DE 1941

Concede à Companhia Ribeira Sociedade An6nima autorização para
funcionar co.mo empresa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a. da Constituição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códigó de Minas:'; decreta:
Art. 1. 0 É concedida à Companhia Ribeira Sociedade Anônima,.
com sede na capital do Estado do Paraná, autorização para funcionar
como empresa de mineração, de acordo com o que dispõ-e o art. a.o,
§ 1.0 , do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), ficando a mesma socieda.de obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o
objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as dispos"íções em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIÓ VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.594-

DE

23

DE JULHO DE

1941

Retifica o decreto n. 6. 666, de 31 de dezembro de 1940

O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, e de acordo com o art. 8. 0 do
regulamento a~·rovado pelo decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de
1903,. resolve retificar o decreto n. 6.666, de 31 de dezembro de 1940,
p~Ia forma seguinte:
. - Art. 1.0 Ficam aprovados, para complemento das obras da nova·"
estação de D. Pedro II, de que tratam os decretos ns. 363, de 4 de
outubro de 1935, 943, de 3 de julho de 1936, e 1. 791, de 9 de julho
de 1937, o plano e planta, que foram objeto de acordo com a Prefeitura do Distrito Federal, tendo em vista os estudos da Comissão de
Elaboração do Plano da Cidade, e que com est,e baixam, rubricados
pelo diretor de Contabilidad€ da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Públicas.
Art. 2.o Em consequência da aprovação, ora decretada, ficam
desapropriados os irnoveis compreendidos, no todo ou em parte, na
referida planta.
I
'
.
Art. 3.0 Em virtude do estudo feito,·err.. conjunto, pela União e
0
pela Prefeitura do Distrito Federal, citado no art. 1. , caberá à União
desapropriar os seguintes imoveis·:
Praça da R epúblico,: 235 e 237 .•
Rua General Pedra: 1, 3, 5, 7. 9, 11/13, 15, 17, 19, 21. 23, 25,
27/29, 31, 33/35/37, 39, 41, 43, 45, 85-I!I, 85-IV, 85-V, 85-VI, 85-VII,
85-VIIl, 85ciX, 85-X, 85-XI, 85-XII, '85-XI!I, 93/95-III, 93/95-IV,
93/95-V, 93/95-VI, 93/95-VII, 93/95-VIII, 93/95-IX, 93/95-X, 93/95-XI,
93/95-XII, 93/95-XIII, 117-III, 117-IV, 117-V, 117-VI, 117-VII, 117-VIII,
145-I, 145-II, 145-I!I. 145-IV, 145-V, 145-VI, 149/157, 159, 1590, 165,
167, 169, 169-I, 169-II, 169-III, 171, 173 (entrada de avenida), 175,
177, 179, 181, 183. 185, 187, 189, 191 (entrada de avenida), 193, 195,
197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217.
Rua General Pedra: 2, 4, 6, 8-I, 8-II, 8-III, 8-IV, 8-V, 8-VI, 8-VII,
8-VIII, 10, 12, 14, 16-I, 16-II, 16-III, 16-IV, 16-V, 16-VI, 16-VII,
16-VIII, 16-IX, 18, 20, 22, 24; 26, 28, 30, 32, 34, 36-I, 36-II, 36-Ill,
36-IV, 36-V, 36-VI, 36-VII, 36-VIII, 36-IX, 36-X, 36-XI, 36-XII,
. 36-XIII, 36-XIV, 36-XV, 38, 40, 42-I, 42-II, 42-III, 42-IV, 42-V, 42-VI,
42-VII, 42-VIII, 44.
&

Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
R<ta
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

:J.eneral Caldwell :. 78, 80, 82, 84/86, 88.
General Caldwell: 63, 65, 67, 69/69A, 71, 71A, 71B.
Santa.na: 5, 7, 9, 11, 13-A.
Santana: 8, 10, 12.
Marquês de Pombal: 3, 5, 7, 9, 11.
Marquês de Pombal: 2, ..4, 6, 8, 10, 12.
Marquês de Sapucaí: 39, 41, 73, 75, 77, 79.
Marquês de Sapucai: 40. 42/42A. 44/44A. 46. 48. 50, 52, 54,
Nabuco de Freitas: 61, 61 sob·., 63, 65, 67, 69, 71. ·
Nabuco de Freitas: 4, 8, 48.
da América: 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225,

227, 229, 231, 233, 235.
'
.
.
Rua da América: 184, 186, 192, 194, 196, 198, 202, 206.
Rua Comandante Mauriti: 16-I, 17.
Col. de Leis- VoJ. ·VI
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Rua Rego BMros: 75, 79-I, 79-Il,--79-Ill, 79-IV, 79cV, 81, 83, 85,
c87, 89-I, 89-II, '89-III, 89-IV, 89-V, 9!A, 93, 95, 97/99,. !OL
Rua Rego Bm·ros: 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 6~, 70, _72,
7 4, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90'
Rua Senador Pompeu: 240, 242, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258,
260, 262, 264, 266, 276, 290, 296'
Rua Bento Ribeiro: 11, 13, 15,' 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 53, 55,
63, 65.
Rua Barão de S. Felix: !57, 157A, 159, 161, 163, 165, 167/169,
171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189A (entrada da avenida), 189A-I, 189A-Il, 189A-III, 189A-IV, 191/193, 195, 197, Hi9, 201,
203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217-I, 217-II, 219, 223.
Rua Barão de S. Felix: 162, 164, !66, 166A/170, 172, 174, 176, 178,
180, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200; 202, 204, 206, 208,
210, 212, 214, 216, 218, 220.
Rua Senador Euzébio: 46 fundos.
Rua dos Ca,jueiros: 31, 33, 37, 41, 45, 49, 51-1, 51-II, 51-III, 51-IV,
51-V, 53, 55, 59, 65, 69, 69 (galpão); 71, 71 (galpão), 71-IV. 7!,-V,
7!-VI, 7!-XVIII, 71-XIX,' 71-XX, 71-XXI, 71-XXII, 75, 79, 8!, 83, 85,
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.
Rua dos Cajueiros: 24, 28, 30, 32, 50A e B, 54, 56, 58, 60, 68, 72.,
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, !04, 106;
108, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126.
Travessa D. Felicidade: 38, 46-I, 46-II, 46-III, 46-IV, 46-V, 46-Vl,
46-VII, 46-VIII, 46-IX, 48.
Art. 4.o Nos termos do art. 40, combinado com o art. 41, do regulamento acima citado, fica declarada a urgência da desapropriação
dos i moveis referidos no artigo anterior.
Art. 5. 0 A despesa com as desapropriações de que trata este decreto não poderá ultrapassar os recursos -para esse fim atribuídos à
Estrada de Ferro Cenctral do Brasil.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de MendonÇa Lima.

DECRETO N. 7.595-

DE

23

DE JULHO DE

19/d

Retifica o art .. 1.0 do' decreto n. 6. S99, -ale 21 de fevereiro de 19-4!
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, létra a, da Constituicão, e nos termos do decreío-let
n. 1.985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. L° Fica alterado o àrt. L 0 do decreto n. 6.899, de 21 õe
fevereiro de 1.941, que passará a ter a seguinte redação: Fica autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso a pesquisar manganês
e associados numa área de quinhentos hectares (500 Ha), situada
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no l-ugar denominado "Urucum", distrito d.e Albuquerque, município
-de Corumbá do Estado de -Mato Grosso; área es_sa delimitada por um
pentágono irregular cujo- vértice inicial se acha localizado a três míl
novecentos e setenta metros (3. 970 m) com rumo doze . graus e
quarenta minutos sudeste (12° 40' SE) do marco número oito (VIII)
do Morro da Lagmha e os lados teem os seguintes comprimentos e
.orientações magnéticas: . dois mil seiscentos e sessenta metros
(2.660 m). vinte e sete graus e quarenta e cinco minutos sudeste
(27o 45' SE); mil trezentos e vinte metros (1.32() m), oitenta e
cinco graus e quinze minutos sudeste (85° 15' SE); mil quinhentos
e sessenta e quatro metros (1. 564 m), quatro graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (4° 45' NE) ; dois mil e setenta metros
(2.070 m), -trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste
(36 45' NW) e mil seiscentos e setenta metros (1.670· m), quarenta e nove graus sudoeste (49° SW). Esta autorização é outorgada mediante as c.ondições do a.rt 16 rto r.ódüm de Minas e seus
ns. I, li, 111, IV, VII, IX e outras do ,citado Código, não expressamente meneionadas nest~ decreto.
Art. 2.0 O título da autorização de- pesquisa a que se refere o
-decreto n. G.899, de 21 de fevereiro de 1941, terá como seu necessário
complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A preSente retificação de decreto não fica sujeita a
pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 12.0.0 da Indepen!iência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS .

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7·.596-

DE

23

DE JULHO DE

i941

Retifica o art. 1.0 do decreto n. 6.90(), de 21 de fevereiro de 194i
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
-o art. 74, letra á, da Constituição e nos termos do decreto-lei número ·1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n, 6.9G(), de 21 de
fevereiro de 1941, que passará a ter a seguinte redação: Fica autori.zado o Governo do Estado de Mato Grosso a pesquisar manganês e associados numa área de quinhentos hectares (500 Ha), situada no lugar denominado "Urucum'', distrito de Albuquerque, município de
Corumbá do Estado de· Mato Grosso, área essa delimitada por um
triângulo escaleno cujo vértice inicial se acha localizado a dois inil
,.cento e vinte metros (2 .120 m), com rumo trinta e sete graus e quarenta e cinco minutos sudeste (37° 45' SE) do marco número oito
(VIII) do Morro da Laginha e os lados teem os seguintes comprimentos· e orientações magnéticas: três mil quatrocentos e cinquenta metros (3. 450 m), trinta e seis graus· e quarenta e cinco minutos sudeste (36° 45' SE); quatro mil trezentos e setenta e cinco metros ( 4.375 m)
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quatro graus e quarenta e -cinco minutos nordeste ( 4° 45' NE}
e dois mil. e novecentos metros (2. 900 m), cinquenta e $Bte graus
sudoeste (57o SW). Essa autorização é outorgada mediante' as condições do art. 16 do. Có'digo de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX
e outras do citado Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2·.o O título da autorização de pesquisa a que se.refere o d~
creto n. 6.900, de 21 de fevereiro de 1941, terá como seu necessário
complemento uma via autêntica deste decr~oo.
. Art. 3.o ·A presente retificação de decreto não fica sujeita a pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECR!ETO N. 7.597-

Retifica o· art. 1.0 do

d~creto

DE

23

DE JULHO DE

1941

n. ·6.901; de 2'1 .de fevereiro de 1941

O Presidente da República, usando da\ atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 19l!O(Código de Minas), decreta:

.
Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 6.901, de 21 de
fevereiro de 1941, que pas!Sará a ter a seguinte redação: Fica autori- ·
· zado o Governo do Estado de Mato Grosso a pesquisar manganês e associados numa área de quinhentos hectares (500 Ha), situada,no lugar
denominado "Urucum.", distrito de Albuquerque, município de Cotum-.
bá, do Estado de Mato Grosso, área essa delimitada por um qnadriláter<>
irregular cujo. vértice inicial se acha localizado no marco número oito
(Vlll.l do Morro da Laginha e os lados teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: ·dois mil cento e vinte metros (2.120- m),
trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos- sudeste (36° 45' SE) ;
dois mil e nOve,centos metros (2.900 m), cinquenta e sete graus nordeste (57° NE); mil ,e trinta metros (1.030. m), quatro graus e quarenta_e cinco minutos nordeste (4° 45' NE), e três mil·novecentos e
trinta metros (3.93(). m), setenta e seis graus sudoeste (76° SW) .Esta
autorização· é outurgada medjante as condições do art. -16 rio Código de
Minas.e seus ns. I, li, III. IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O 'título da autorização de pesquisa a que se refere ·o
decreto n. 6.901, de 21 de fevereiro de 1941, terá como seu necessário.
complemento uma via a'utêntica deste decreto,

181

'ATOS DO PODER. -EXECUTIVO

Art. 3.0 A presente retificação do decreto não· fica su,joita a pagamento -de selo, _na forma do art. 17 do Código de Minas.
·
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 19.41, 120.0 da Independência e 53.0
da Repl)blica.
GETULIO VARGAS,

' Carlos
DECRETO N. 7. 598 -

DE

23

de SoUza Duarte.

DE JULHO DE

19.41

Retifica o art. 1.0 do decreto n. 6.902, de 21 de fevereiro de 1941
0.-_Presidente da República, usando da atribuição que lhe con ...
fere o art. 74, letra a, da ConstitUição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, ct"e 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 6. 902, de 21 de
fevereiro de 1941, que passará a ter a seguinte' redação: Fica autorizado o Governo do Estado àe Mato Grosso a pesquisar manganês
e associados numa área de quinhentos hectares (500 Ha}, situada
no lugar denominado "Urucum", distrito de Albuquerque, municipio
de Corumbá do Estado d'ê Mato Grosso, -área essa delimitada por um
pentágono irregular cujo vértice inicial se acha localizado a dois
mil cento e vinte metros (2.120 rri) com rumo trinta e sete graus e
quarenta e cinco minutos sudeste (37° 45' SE) do marco número
oito (VIII) do Morro da Laginha e os lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil seiscentos -e quarenta
metros/ (2. 640 m), oitenta. e dois graus e trinta minutos sudoeste
("82o 3()' SW); mil e setenta metros (1.070 m), seis graus e quinze
minutos sudeste (6° 15' SE); dois mil duzentos e trinta metros
(2. 230 m), sessenta e oito graus e quarenta e cinco minutos sudeste
(680 45' SE); mil seiscentos e setenta metros (1.67() m), quarenta
e nove graus nordeste (49° NE). e mi) trezentos e oitenta metros
(1.380 m), trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste
(36°. 45' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e. seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O titulo di autorização de pesquisa a que se refere o
decreto n. 6. 902, de ·21 de- fevereiro de 1941, terá como seu necessário complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A presente retificação do decreto· não fica sujeita a pagamento de selo/na forma do art. 17 do Código de M-inas.
4rt. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 599 -: DE 24 DE JULHO DE I 941

Autoriza o cidadão brasileiro Eraclides Gomes de Carvalho a comprar pedras preeiosas

o Presidr-nte da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 7 4, letra o, da Constituição, e tendo em vis tu o decreto-·
hii n. 466, ae 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o. cidadão brasileiro Eraclides
Gomes de Carvalho,, 1:esidente em Tupaciguara, Estado de Minas
Gerais, a eomprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei número 466, de 4 de JUnho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Jal).eiro, 24 de julho de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sow.za Costa.
DECRETÓ N. 7. 600 -

DE 24 DE JULHO DE 1941

Autoriza o c'idadão brasileiro Gentil Maria dos Santos a comprar _pedras
P'l'_eciostu3

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7.4, letra a, da C.onstituição, e tendo em vista o decreto-lei·n. 46"6,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Gentil Marià
dos BantoS, residente em Diamantina, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho
de 1938, const1tuindo título desta autorizacão uma via autêntica do
presente decreto.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa ..
DECRETO N. 7.601- DE 24 DE JULIJO DE 191!1
Suspende, até ulterior deliberação, a execução do disposto no art. 18
do Reaulamerito baixado corn o decreto n. 24.427, de 19 de junfw
de 193ft

O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere
o art. 74., letra a, da Constituição, decreta~

Art. 1.0 Ficam su:5pensas, até ulterior deliberação, as reuniões
congressuab dos membros do Conselho Superior, com os president~s
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dos Conselhos Administrativo.s ·das Caixa-s EconôrOiéas Federais, a que
se refere o artigo 18 do Capítulo li do Regulamento baixado com o
decreto n. 24.427, de 19 de julho de 1934.
Art. 2.0 RevDgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1.9,41, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 602 -

DE

28

JJE JULHO DE

1941

Autoriza a Companhia EneTgia Elétrica Rio G1•andense S. A. a' ampliar a capacidade geradora de sua usina termo-elétrica na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Su!
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Consti.tuiç.ão, e nos termos dos arts. 10 e
11 do,decreto-lei n. 2.281, de 5 de junho de 1940, combinados com
os arts. 1.0 e 2.0 do decreto-lei n. 2.059, de ·5 de marco iambem de
1940,
Considerando que as medidas requeridas pela interessacla forarú julgadas eonvenientes pelo ConSelho Nacional de Águas e Energia Elétrica, deoreta:
Art. 1.0 A Companhia Energia Elétrica Rio Grandense, Sociedade Anônima, com sede nesta Capital e exploração de serviços de
energi>. termoelétrica na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Strl, fica autorizada não só a ampliar a capacidade geradora de sua u~ina, instalando, com todos os· pertences e acessórios,
elétrict:s e rne~.~ânicos, um novo grupo turbo-alternador, de potê-ncia
nominal de 7.500 KWA, nos bornes do alternador, e de característica.::! Sei!lelhantes aos dos que já possue em serviço, como, igualmente, a. montar, tambem com todos' aqueles pertences e acessórios, um
novo grupo turbo-bomba de alimentaç.ão de caldeira.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a
interesSada obriga-se a:
I - :>egfstá-la na Divisão .de Aguas do Departamento Nacional
ela PFodução Mmeral do Ministério da Agricultura dentro de trinta.
dias a partir da sua publicação;
11.- iniciar .e .concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro. da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estud':ls, projetos e orçamentos. ·
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúbl:ca.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•te.
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DECRETO N. 7.603

-DE

·28

DE JULHO DE

194!

Aprova nova tabela nv-mérica para o pessoal extranumerário mensalista· da 'Estrada de Ferro Noroeste do BrasU

O Presidente çia República, usaD.do. a atribuição que lhe ·con-·
fere o art. 7 4, alínea a, da Constituição, decreta_:
Art. 1. 0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Estrada de Ferro No roeste do Brasil, aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituidas pela

·que· se enc-ontra anexa a este decreto.

Art. 2.0 A despesa, na importância de 7.259:400$0 (sete mil,
duzentos e cinquenta e nove contos e· quatrocentos mil réis), será
atendida pela dotação orçamentária própria constante da Verba i Pessoal, , Consigna cão li - Pessoal extranumerário, Subconsignaç.ão
05 ·- Mensalistas, do vigente Orçamento do Ministério da Viação 'e
Obras Públicas, com as alterações feitas· pelo decreto-lei. n. 3.473,
de 28 do corrente.
Art. 3. 0 Revogam-se as disp9sições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 194!, !20.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

João

de

VARGAS.

Mendonça Lima.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
REPARTIÇÃO -- ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL

Tabela .Numérica

Número -- Funoão

1
1
7
1
i 70
120
!20
95
70
2
1
1
1
3
10
5

Armazenista . . . . . . . . . . . . .
Armazenista ............. .
Armazenista Auxiliar ..... .
Armazenista Auxiliar· .... .
Artífice ................. .
Artífice ................. .
Artífice ................. .
Artífice ................. .
Artífice ................. .
Atendente .............. ..
Atendente ............... .
Coadjuvm1te de Ensino ... .
Coad,iuvante de Ensino ... .
Enfermeiro .............. .
Auxiliar de Escritório .... .
Auxiliar ·de Escritório .... .

Ref. de
salário
X

XI
VII
VIII
VII

VIII

IX
X

XI

v

VI
IX
Xl

VII
VII

VIII

Salário
mensal
550$0
600$0
400$0
450$0 .
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
500$0
600$0
400$0
400$0
450$0

Despesa
atual
6:600$9
7:200$0
33:600$0
5:400$0
816:000$0
648:000$0
720:000$0
687:000$0
504:000$0
7:200$0
4:200$0
6:000$0
7:200$0
14:400$0
48:000$0
27:000$0

,185
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Número -Função

3 Aux,iliar de Escritório
2 Auxiliar de Escritório .....
2 Auxiliar de Escritório
50 Praticante de Escritório ...
25 Praticante de .Escritório ...
160 Feitor ...................
25 Feitor ....................
10 Feitor ...................
5 Feitor ...................
185 Guarda t • • • • • • • • • • • • • • • • •
35 Guarda ..................
2 Laboratarista ............,.
1 Maquinista ...............
90 Maquinista Auxiliar ......
40, Maquinista Auxiliar .......
10 Maquinista Auxiliar ......
8 Médico ..................
4 Médico ...................
"25 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Mestre ...................
2 Mestre ..................
3 Mestre Especializado
25 TelegrafiSta Auxiliar
30 Telegrafista Auxiliar

Salário
mensal

Ref. de
salário

IX
X
XI

500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
400$0
45080
500$0
5!50$0
350$0
400$0
450$0
500$0
35080
400$0
450$0

v

VI
VII
VIII
IX
X
VI
VII
VIII
IX
VI
VII
VIII
XIV
XVI
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XX
v
IV

sooso

1:000$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
1:100$0
1:400$0
300$0
250$0

1.371

Despesa
atual
18:000$0
13:200$0
14:400$0
180:000$0
105•000$0
768:000$0
135:000$0
60:000$0
33 :000·$0
777:000$0
168:000$0
10:800$0
6:000$0
378:000$0
1~)2 :000$0
51!:000$0
76:800$0
1,8:000$0
210:000$0
134:400$0
43:200$0
36:000$0
26:400$0
50:400$0
90:000$0
90:000$0
----·-7.259;1,00$0

Relação dos ex.lranume:rários mensalistas correspondente à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7. 603, de 28 de julho de
1941.
ESTRADA DE FERRO. NOROESTE DO BRASIL
TABELA ORDINÁRIA

1 -

Armazenisto X -

1-

Armazenista XI - .600$0

550$0

I. Vago.

1. José Fig'ueiredo.

Armazenista Auxiliar 1 . Alipió dos Santos.
7 -

2.
3.
4.
5.

Antonio Ignacio de Oliveira.
Antonio Scriptore.
Emidio Justiniaflo dos Santos.
Luiz Olher.
ij. Pedro Scriptore.
·7. Vago. ·

VII -

400$0
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1 -

Armazenista Auxiliar ·VIII

1: Sabadino Scriptore.

170 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
•12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
. 20.
21.
22.
23.
. 24.
25.
26.
27.
28.
2.9.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46..
47.
48.
49.
50.

Artifice VII -

Adhemar Mombrum de Carvalho
Agnello Costa.
Alberto Ferreira de Figueiredo.
Alonso Ferreira de Menezes.
Angelo Francisco.
Angelo Ranieri.
Antonio Augusto d'Almeida.
Antonio Galdino.
Antonio Gandara.
Antonio Gonçalves Serra.
Antonio Grassi.
Antonio José Soares.
Antonio Matheus.
Antonio de Moraes.
Antonio da Silva 2.o.
Antonio Terrassi.
Apolinario Gomes da Silva.
Arthur Sims.
Artimiro Bastos Pereira .
Atil io Foschi.
Augusto Bonifacio.
Augustó Cesar Barbosa.
Basilio Ledesma .
Benedito Feliciano Machado.
Benedito Juvenal.
Bento Luiz.
Bertholdo Silva.
Carlos Teixeira.
.
Deraldino Alves· dos Santos..
Dyonisio Marques da Silva.
Dyonisio Rodrigues dos Anjos.
Durvalino Alves.
Edson Scheid.
Emilio Coffaci.
Emilio Buchara.
Ermenegildo Nicodemo.
Ernesto Dias.
Eugenio Rodrigues.
Faus\ino Viégas.
Felece di Saia.
Fiore Tantor.
Francisco Antonio Lino.
Francisco Mendes da Silva.
Francisco .Montanari.
Francisco Muccine·.
Francisco Rallieri.
Francisco Spetic.
Francisco V ialogo .
Geraldo Cunha.
Geraldo Lopes.

400$0

450$0

ATOS DO PODER .EXECUTIVO

'51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.'

58.
59.
60,
61.
62.
63.
64.
35.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
7 4.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85 .
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94 .
95.
96.
97.
98.
99.
100.
1Oi.
102.
103.
104.
105.
106.

Gino Farina.
Gustavo Erlencamp.
Henrique Mongenot.
Higino Ferreira Brandão.
Holmes Soares Costa.
Ignacio Pedrosa de Araujo.
Indalecio Fernandes.
lnnocencio Antonio de ·Oliveira.
Januario Pereira de Souza.
Jayme Lopes da Silva.
João Alves Barbosa.
João Antonio da Silva.
João Batista Borgo.
João Caetano da Silva.
João Carrapato.
João Crês.
João Garcia.
João Garcia 5.a
João de Oliveira 5.a
João Sabino.
João Sergio Trindade.
João Silva 9.0
João Tiritan 1.o
João Tiritan 2.o
.
Joaquim da Costa Marilhas.
Joaquim Dias.
Joaquim Frederico.
Joaquim Grillo.
Joaquim Mendes dos Santos.'
Joaquim Nascimento de Jesus.
Joaquim Pradilha.
Joaquim Rodrigues de Souza.
JoSé Alves de Oliveira.
José Benedito de Almeida.
.Tos é Berriardo ,Soares.
José Bujini .
José Cherubim.
José Duarte Costa.
José Estevam dos Santos.
José Firmino dos Santos.
José Igreja Fernandes.
José Isidoro de Souza.
José Jorge.
José Kruk.
José Leopoldo.
José Lemos de Arruda.
José Medeiros.
José Pedro da Silva 1.0.
José Perazzi.
José Rtbeiro Olive Junior.
José Spetio Filho.
José Serrano f.O.
Jorge José Maciel.
Justiniano da Costa e Silva.
Juvencio Alves de Castro.
Juvenal Pereira.

187

'188

ATOS DO PODER EXEC:tJTIVO

107. J uvenal de Souza.
108. Lauro Martiniack.
109. Leandro Augusto da Costa.

110. Leandro Nicóla Brasileiro.

:111. Luciano Cherobim.
:112. Luc.io Dias.
H3. Luiz dos Santos 2. 0 •
·114. LUiz Tiritan.

115.
116.
H 7.
118.
11'9.
120.
121.

.122.
'123.

1211.
125..
126.
127.
128.

'129.
130'.
131.

132.
. 133.
134.
135.
136.
·137.
138.
139.
HO.
141.

142.
143.
144.
145.
146 .
147.
148.
. 149.
150.
151.

152.
153.'
154.
155.

156.
157.

158.
159.
160.

1"1.
162.

MaiT<>er Candido Machado.
Manoel Coelho.
Manoel Furtado Filho.
Manoel Lucas.
Manoel Nunes Filho.
Marcos Gomes da Silva.
Mario Amaral.
Mario Rodrigues de Souza.
Miguel Albuquerque.
Moacyr Dias Bueno.
Napoleão Artusi.
Nicola de Oliveira.
Nicolau Braz.
Oacyr do Amaral.
Octavio Ferrar i.
Olaf Gustf Hermann.
Olavo Ferreira da Silva.
Olegario Mart_ins dos Santos .
Orlando Dalla Rú.
.
Oswaldo de Almeida Penteado.
Pedro Braga.
Pedro Ferreira de Oliveira. ·
Pedro Moraes Sarmento.
Pencho Thomaz.
Prosdomino Mojioni Miguel.
Reynaldo Baptista de Carvalho.
Ricardo Fernandes.
Romeu Pazotli.
ROsemiro Gomes de Oliveira.
Salvador Mendes.
Sebastião Augusto Alves.
Sebastião Brandes da Silva .
Sébastiãó Monteiro Cunh&.
Sebastião Providello ..
Segundo Gobi.
Severino Gome.s.
Tharcilio Nunes.
Tertuliano Bispo Resquim.
Tertuliano Fernandes.
Thomaz Baeneaz Garcia.
Vicente Delvizio.
Victorio Celestino.
Viria lo de Moraes Canderno.
Alberto Brunhari.
Alvaro Martins Pereira.
Arlindo Victica.
Anthemio Ba1ls.
Emilio Sanches.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

163. João Batista Garcia Filho.
164. José Rocha Regale.
165. Manoel Carlos de Oliveira.
166. Vicente Alamo.
167. Vago.
168. Vago.
169. Vago.
170. Vago.
120 - Arti{ice VIII 1. Acacio Soares.
2. Adão Pereira.
3. Adauto Rezende.
4. Adelino Lopes de Carval)lo Fil!lo.
5. Alberto Frederico· Hermsdorf'
6. Alcidio Pires de Arruda.
7. Alexandre Duarte.
8. Altivo Jlanuario Pe;reira.
9. Angelo de Oliveira.
10. Angelo Volpe.
11. Antenor Silverio da Silva.
12. Anthero Motta.
13. Antonio Claro dos Santos.
14. Antonio Athanazio da Silva.
15. Antonio, Nazareth Tiritan ..
16. Antomo Pinheiro.
·i 7. Antonio Tiritan 2.o.
18. Arthur Barbujani.
19. Augusto de Oliveira 1.0.
20. Bernabé Moron Mondragon.
21. Vago. "'
22. Benedito Modesto de Moraes.
23. Cesar Guarine.
24. Constani in o Ferreira da Silva.
25. Dante Bataiolla.
26. Darcy da Costa.
27. Delph im Do mingues Dias.
28. Domingos Marmo
29. Domingos Pimentel Miranda.
30. Dorival de- Abreu.
31. Eduardo Machuca.
32. Euclydes Licio de Carvalho.
S3. Eugenio Tr;:~.rnbaiolle.
S4. Ezero Bttrberi.
S5. Ferni·ndo Gaido.
36. Francisco Isquerdo Rivera.
37. Francisco Maiello
38. Francisco Paulo Morino.
39. Gilberto Travaline.
4-ü. Henrique Luiz.
41. Heijiro Jassumoto.
42 Isaac Moreira Dias.
43. !saias de Oliveira Santos.
44. Joronimo A. P. da Victoria.
o

o

o,

450$G

189-

190

ATOS DO PODER EXECUTIVO

45. Jesus Serrano.
46. João Antonio Góes.
47 .. João Baptista Tentar.
48. João Camillo.
49. João Carripagna.

5{),
51.
52.
53.
54.
1;5.
-56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
ô4.
65.
66.
67.
68.
·69.
70.
71.
72.
73.
·74,
75.
76.
77.
78.
79.
80.
'81.
82.
83.
-84.
85.
-86.
87.
88.
89.
90.
91.
·92.
93 .·
94.
95.
96.
97.
98.
·99.

João Clemente Moura.
João Garcia 1.o

João
João
João
João
João

Gualberto.
José Anaya Monhós.
Pedro Previdello.
Pedras o.
Pinto.
João Ribeiro.
Joa(Juim Corrêa da Silva.
Joaquim Francisco 1.0
Jonas Souza do ó.
José Antonio da Cruz.
João Antonio da Miranda.
José Augusto 4.0.
José Francisco Carlos Marinho.
José Cevalhos.
José Eduardo dos Santos.
José da Costa Gameiro.
José Delgallo.
José Viana.
José Martins z.o.
José )lle.ssias.
José Nntti Netto.
José Onofre de Oliveira
Josué Pereira.
Julio Garbeloti.
Larg10 de Castro.
·Laurinda Sol.
Leopoldo Dias Thiago.
Leopoldo de Souza Ribeiro.
Lüiz Furtado.
Luiz Bouza do ó.
Luiz Teixeira da Silva.
Manoel Lopes 4.0.
Marciano Silva.
Mario Martins Donato.
Ma.ssae Yamasaki.

Modesto Loppo.
Modesto Trindade Filho.
Nicolau Tolentino dos Santos.
Olavo Coelho.
Olympio Constante da Silva.
Oswaldo Vecchi.
Pedro Alves 2.0 •
Primo Pedrão.
Ramon Ruiz Fuentes.
Raymundo Gabriel.
Roberto Gomes da Silva.
Roque Padilha.
Ricieri Fioravante Ranieri.

ATOS

·100.
10:1.
102.
103.
-1o-4.
105.
106.
107.

100.

·109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
H 6.
117.
H8.
119.
120.

·10.

H.
12.
13.

14 .
15.
16.
'17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
•25.
26.
27.

28.
29.
30.

-a f.

32.

PODER EXECUTIVO

Salomão Issa.
Santos Gonçalves de Oliveira.
Sebastião Capella.
Sebastião Gomes Monteiro.
Sebastião Januario.
Seraphim dos Anjos.
Theodoro Corrêa.
Theophilo José do Nascimento.
Valentim José Coelho.
Ventura José dos Santos.
Verolino José de Lima.
Vicente Gianoni.
Vicente Paschoarelli.
Victorio Rosetti.
Antonio Louzar.
Antonio Machuca Gon~J,alves.
Claudio, Furtado.
Mario Barbosa.
Sebastião Teixeira de Souza.
Va150.
Vago.
120 -

, 1..
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tio

Artífice -

Adelino Franco Bueno.
Adhemar Braz de Amaral.
Alberto Silva Júnior.
Aldo Soares . ·
Agenor Pereira.
Agnaldo Nogueira.
Agostinho de Almeida.
Agostinho L. Barbosa.
Alfredo Chagas Loanda.
Alfredo Galdino de Oliveira.
Ambrosio Balbo.
Angelo Conte.
Angelo !achei.
Angelo Lopes .
Antenor Silva.
Antonio Alves da Silva.
Alfredo Alves da Silva.
Antonio Batalha.
Antonio Belizario.
Antonio Benedictti.
Antonio Fernandes Bogalho.
Antonio Paulino.
Antonio Pingo.
Antonio Previdello.
Antonio Rodrigues 4.0 •
Antonio dos Santos 7.0 •
Astrogildo Salles.
Avelino José de Souza.
Antonio ·Trevisan.
Augusto Soares Costa.
Benicio Marques.
Christevão 'rorrazas.

IX -

500$0

191

192
33.
34.
35.
36.
. 37.
38.
39.
40.
4!.
42..
43.
44.
45.
4-6.
47.
48.
49.
50.
51.

. 52.
53.
54.
· 55.

56.
SI.
58.
59.

ATOS W

PODER EXEC~IVO

Cicero da Silva.
Custodio .Andries.
Domingos Br,azolim.
Eduardo Guedes .
Elizeu Aguado Fernandes.
Ernesto Coutinho Costa.
Felippe Pedro Anwnio.
Fernando Elerbrok.
Fernando Paulo Schmauck.
Fioravante Zanzot. Francisco Cunha C'astro.
Francisco Goncalves Pimenta.
Francjsco lgnacio de Oliveira.
FranciscQ Pereira Alves.
Francisco dos Santos Palmeira.
Ffancisco Servi lho Romero.
Fredenco Costa Guimarães Soares.
}!'rederico Kruger.
Gentil Sav1.
Henrique Mullers.
Humbelino Pio.
Humberto Venditte.
· Inimá de Almeida.
João Antonio Moura.
João Baptista -4.0 •
João Batista· Fazzio.
Francisco Thiago.

60. João No'gueira.

61.
62.
63.
· 64.
65.

João de Oliveira Campos.
João Sebastião Dia;s.
Joaquim Bogalho.
Joaquim Costa 1 .0.
J oa(Iuím Hygino Siqueira.
66~ Jor:diano Soares de Souza.
67. Jorge Viccai'i.
68. José Ambrosio.
69. José Augusto da Silva.
70. 'José Augusto Ferreira.
7!. José Esteves z.o.
72. José Ferreira.
73. José Ferreira de Carvalho
14. José Lopes de Souza.
75. José Felix da Cruz.
76. José Pinto.
77. José Rufino da Silva.
78. JoSé Thimoteo.
79. José Vidotto..
8{) .. Josino Ambrosio.
81. Josué Zafalon. ·
82. Julio Maciel Ribeiro.
83. Laurindo ,Lopes da Silva.
84. Lourival aa Silva Pinto.
85. Luiz Mendes do Amaral.
86. Luiz Pereira :t..o.
87. Luiz Vendrossi.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

88.
89.
90.
91 .
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
Hl2.
I 03.
104.
I 05.
106.
107.
108.
109.
11 O.
I 11 .
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Manoel Alves.
Manoel .:aazzan.
Manoel Durval de Mendonça.
Manoel Pradilha.
Manoel dos Reis.
Marcelino Garcia Sancho..
Messias Ródrigues.
Miguel H idalgo.
Nicolau Ribeiro Guimarães.
Nicolau Ruiz.
Olegario de Oliveira.
Olyrnpio . Aurora da Silva.
Olympio Odria.
Orlando Alexandre Savi.
ottorino Cinci.
Paulo Piare.
Paulo Schubert.
Pedro Rodrigues de Carvalho.
Polycarpo d'e Oliveira Marques.
Ranulfo. Ve!lozo.
·
Raphael de Oliveira.
Rodrigues Sant'Ana.
Sebastião Fernandes da Silva.
Sebastião Manteiga.
_
Sumerval Marcondes Figueiredo.
Themistocles Alves Carrilho.
Tito Luiz Pereira.
Ventura Rodrjgues.
Virgílio Duarte Leite.
Augusto de Oliveira. ·
Felippe Engracia.
Izidoro Polycarpo da Silva.
Vago.
95 -

AJ-lí(ice X -

I. Aristides Souza Santos.
2. Achiles da Silva. ·
3. Adolpho Candido Pereira.
L Alcindo Pletti.
5. Alvaro Nunes.
6. Amadeu Garrutti.
7. Annibal Villela.
8. Angelo Peruzzo.
9. Antonio Henrique Pereira.
10. Antonio Luiz do Amaral.
H. Antonio Pasotti.
12. Antonio de Paula.
13. Antonio Rasteiro.
14. Antonio Ribeiro de Almeida
15. Antonio dos Santos.
16. Aquilino Fernandes.
17. Argemiro Camargo.
18. Armando lgnacio da Silva.
19 . Arnaldo Silveira Serra.
20. Ariosvaldo.Barbiere.
Col. de Leis- Vol. VI

650$0

193

194

A'l'OS DO POD~R EXECUTIVO

2i. Aristides Ander,son.
22. Arthur Gloria.
23. Augustinus Paschoalato.
24. Belmar Alvares da Cunha.
25. Beneamino Paschoarelli.
26. Benedito Amaral.
27. Benedito Barbosa da Silva.
28. Bernardino Gon~alves Alonso.
29. Caetano Machado.
30. Carlos Alvaro da Cunha.
31. Carlos Val.
32. Cesar Augusto D'Oracio.
33. Christiano Moser.
34. Danie Badan .
. 35. Di no Galli.
36. Domingos Lamonica.
37. Edmundo Metelo Inverso.
38. Egídio PAreira do Nascimento.
39. Firmino Rodrigues Ramos.
40. Fortunato Graciano.
41. Francisco Bonetti.
42. Frederico Schubert.
43. Fritz Schwer.
44. Há Hú.
45. Hilario Araújo.
46. Ivo Ermenegildo.
47. Izidro de Oliveira Marques.
48. João Baptista Padovani.
49. João Fernandes Bastos.
50. João Machado Bnptista.
51. João Villa.
52. Joaquim Duarte.
53. Joaquim Galhardi.
54. José Alves Pereira.
55 . José Costa .
56. :José Duarte.
57. José Louzar.
58. José Misquiatti.
59. José do Nascimento.
60. José Olyntho da Silva.
61. José Pedro da Costa.
62 ..José Russo.
63. Joviano Venancio de Oliveira.
Q4. Ladislau Dias.
65. Laercio Alves Lima.
&6. Luiz Silva.
67. Luiz- Vendramini.
68. Manoel Gomes de Souza.
69. Manoel Justino da Cruz.
70. Manoel Roberto Coelho.
71. Manoel Rodrigues Tavora Junior.
72. Mario Lourençoo.
73. Martiniano Pereira da Silva.
7 4. Mart.inho dos Santos Camello.
75. Matheus Avalloné Sobrinho.
76. Maxirnono Cassiano.

ATOS DO PODER' EXECU1'IVÜ

77.
78.
79.
80.
81.

82.
83 ..
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Nakaguma Mituki.
Napoleão Vianna Campos.
Paulino Pereira.
Pedro 'l'ech.
Pedro de Azevedo Marques.
Petronilho das Neves.
Ponciano Ferreira de Menezes.
Remo Braga.
José Vieira Gil.
Saint Clair Jortlão Castilho.
Séhastião .r oaquim da Silva.
Sebastião. Macedo.
Suguy 'l'etuso.
Tertuliano de Andrade Bueno.
Virgilio Alqua.tti.
Waldemiro Hohmuth.
Antonio Borgo.
Vago.
Vago.
70 -

1.
2.
'5'.
4..

5-.
ü.

7.
8.
9.
1O.
11 .

12.
13.
14.

15,
-16.
i 7.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
·30.
31.
32.
33.
31>.

Arlifice XI -

Antonio Abilio dos Reis.
Albino Plelli.
Alfredo Chagas ..
Altivo Floreano Marlins.
Annibal Evangelista.
Antonio Apréa.
Antonio Bnrtholo.
Antonio Dias.
Antonio Kartnaller.
Antonio Odria Requena.
Antonio Perseguiu.
Augusto Ribeiro da Silva.
Baptista Toloi.
Benedüo Antonio Campos.
Benedito Dorotéo de Camargo
Benicio Xavier de A!3sumpção.
Bruno Cames.c h i.
Bruno Landt.
Edgard dos Santos.
Eduardo Oameschi.
Edwin Wieck.
Egydio Figueiredo.
Estêvam Gome:J I-""erreira.
E.uclides Paixão.
Ezequiel Mendonça.
Fernando Bar in e.
Francis'.}O- Morales Filho.
Rodrigo Odria Requena.
Guido, Gallesso.
Henrique Salgado.
Hermann Luiz Uc Campos.
Hugo Táo Oanarim.
·
Itiji Kavano.
João Baptista Garcia.

üG0$0

195

A1'0S DO .PODER EXECUTIVO

!96

35. João Bastos. ·
36 ..João Caucino da Silva.
37. João Correia dos Santos.
38. João Martins.
39. João Muniz.
40. João Pereira 1.0.
41. João Victica.
42. Joaquim Carrapato.
.
43. Joaquim José d~ Oliveira.
44. Joaquim Nogueira.
45. Joaquim Satyro.
46. Joaquim '3imões.
47. José Feliciano Machado.
48. José Fernandeo Filho.
49. José li'loriano Gomes.
50. José Alves da R'Joha ..
51. José Custodio Correia.
52. José Lopes do Livramento.
53. José Maria de Oliveira.
54 .. José Pereira,
55. José Pinto Gan'i<)O.
56. José Ribeiro Oliva.
57. Juliano Pinto da Silva.
58. Lavinio Pereira.59. Lazaro Machado de Lima.
60. Lyrio Angelo Lourenço.
61. Manoel Novaes.
62. Mario Gloria.
63. Napoleão Colombine.
64. Newton Suppo,
65. Noé Onofre Teixeira.
66. Sebastião Alves da Fonseca.
67. Sebastião Silva.
68. Shigheyoshi Ar i ma.
69. Vago.
70. Vago.
2 -

Atendente V

300$0

1. Joaquim Mosqueira.
2. José Domingos de Oliveira.
1 -

Atendente Vl

350$0

1. Benedito Conrado.

1 -- Coadjuvante de Ensino IX -

500$0

Coadjuvante de Ensino XI -

600$0

1. Vago.
1 1. Vago.

3 1. Vago.
2. Vago.

S. Vag9 ..

En{ermei1'o VII -

400$0

197

A'fOS_ DO PODER EXECU'l'IVO

10 -

Auxiliar de Esc•·itór>o VII -

400$0

1 . Aristóteles Martins Pereira.
2. Elias Guri.
3. Francisco Moacir de'- Souza.
4. J effer~on Sanes.
5. João Strobing de Vasconcelos Pinto.
6. José Martins.
7. Luiz Reis.
8. Moacir Leme Ribeiro.
9. Oswaldo de Albuquerque.
1O. Carmem de Araújo Souza,
5 -

Auxiliar de Escritório VIll -

450$0

1. Antenor Zenaro.
2. José Rocha 6.0.
3. Pascoal Marchezano.
4. Rubens Ribeiro.
5 .. Salvade>r Pacifico.
3 -

Auxüiar de Escritó1·fo IX -

500$0

1. Lolita Engler Almeida.
2. Reinaldo Guimarães de Souza.
3. Vago.

2 -

Auxiliar

.de

Escrit-ó1•io X ..__..: 550$0

1. Jorg·e Jo.sé Wischral.
2. Vago.

2 -

AttXiliar de Escritório XI -

600$0

1 . Alvaro Faria.
2. Paulo Sarmento.
50 -

Praticante de Esc1'itório V -

1. Antonio Nascimento Almeida.
2. Avaní Sales.
3. Dinorah Cesar de Almeida.

4. Flavio Barbosa.
Ilaine Perpetuo.
Iracema Pereira Negrão.
Janer de Assis Monteiro.
José Oliva.
Lídia Cesar de Almeida.
Maria Andrade Noronha.
Marília B:enedita Machadô.
Moacir Rodrigues do Prado.
Olga Aparecida Négrão.
14. Vago.
15. Vago.
16. Vago.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1!.
12.
13:

300$0

.~TOS

198

_DO PODER EXECUTIVO

17. Vago.
18. Vago.

19. Vago.

20. Vago.
21. Vago.

22. Vago.
23. Vago,

24. Vago.
25. Vago.

26. Vago.
27. Vago.
28. Vago.
29. Vago.
30. Vago.
31. Vago.
39 Vago.
33. Vago,
34. Vago.
35. Vago.

31\. Vago.
37. Vago,
38. Vago.
39. vago.
40. Vago.

.\1. Vago .
42. Vago.
-13. Vago.

44. Vago.

.]5. Vago,
'l6. Vago.
47. Vag·o.
!t8. Vago.

!t9. Vago.
·50. Vag-o.

25 -- Praticante de Escritório VI I.
2.
3.
4.
5.

Adalgisa Ribeiro.
Antonieta Da lia Rll..
Arí Coelho.
Carlos Rodrigues de Ma.tos.

Aristldes de Almeida.
1\. Claudio Amaral Bala.
7. Dirce de Gil o.
R. Geralrlina Ferreira l'e!·ee

9·. .J~ão Ca1·neiro de Lima.
10. Ismário Mesquita Silva.
11. Joana JVlarques Freitas.
12. ;foão de Oliveira.
13. I~r.onilda Zenaro.
14. Maria Lopes Pedroso.
!5. Menaldo Abiuzzio.
16. Nadil• Leite da Silva.
17. Nnor Nunes Nogueira.
18. Jacinto Alve•· Bastos.
19. Nair Sales.
20. Odilon Pinto Ferreira.

·

350$0

- ATOS DO PODER EXECUTIVO

21. Oscar Pinheil•a Machado
22. Osvaldo Alesst.
23. Rafael Borges.
24 .. Virgjnia VannuD.zint.
25. Zaira de Siqueira Galeno.
160 -

Feitor Vll -

1.
2,
3.
L

Abel Jorge Hcm•ique.
Albano Diogo.
Alberto Alves de Oliveira
Alfredo Silva.
5. Americo Pereira Tavares.
ô. Antomo Augusto I~opes.
7. Antonio Benedito.

8. Antonio
9. Antonio
10. Antonio
11. Antonio
12. Antonio
!3. Antonio
14. Antonio
!5. Antonio
16.

17.
18.
19.
~O.

21.
22.
23.
24.
25.
26 ..
27.
28.
29.
30.
3!.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
t,o.
H .

42.
J3.
44.
45.

46.

J7.

Bispo dos Santo5.
Braz da Silva.
Ferreira dos Santu~ 2.0 .
Floriano da Silva.
Guedes Lontra.
Lopes de Lima.
Luiz dos Santos.
Nogueira.
AntOnio Pavanini.
Antonio Pedro.so da Silva.
Antonio P-ereira 2.o.
Apolonio Ricartes.
Aristotele.s Cardoso.
.\rmindo Simões.
Arsenio Militão dos Santo.s.,
Arthur Francisco Felisbino.
Augusto Conceição Alves.
Augusto Couceiro.
Augu.sto Ferreira dos Santos.
Avelino Canc'ido da Silva.
Bart.holomeu Ribeiro.
Benedito Alves de Oliveira.
Benjamim Lemoo Duarte.
Bonifacio Vasques.
C. Akayama.
Christiano de Souza Borges.
Cicero Francisco dos Santos.
Cyrillo Augusto.
Cypriano Gomes.
Claudomiro Alves de Souza.
Darilo Honorato.
Diogenes de Oliveira.
Domingos do.s AnjoLS Brancos.
Domingos Cosmo.
Emilio de Carvalho.
Emiliano Pirita de Arruda.
Emygdio Silva.
Eetevam Rodrigues.
Fausto Firmino.
Felix Alves.

·IOú$0
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48. Felix de Souza.
49. Fernando de Carvalho.
50. Ftanci.$.co Hehrique dos Santos.
51. Francisco P-eres Serrano.
52. Francisco Pereira.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.
64.
65.
66 .'
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
· 98.
99.
100.
101.
102.
103.

Francisco Santos.
Francisco Simões.
Francisco Simões 2.0 •
Geraldo Manoel dos Santos.
Gabino de Brito.
Gregorio de Amo rim.
Herminio Moreira da Veiga.
Homero Medeiros de Faria.
Izaltino ,Jacyntho.
Jeronimo Emiliano Martins.
João Batista da Costa Santos.
João Batista Pereira.
João Batista Silveira.
João Bernardes.
João Cardoso.
,Toão Cordeiro.
José Francisco de Oliveira 2°.
João Janoca.
,Toão José da Gama.
João Martins de Oliveira.
João Pereira.
João Rodrigues Jordão.
JoãO •rrassi .
João Vieira.
Joaquim de Almeida Serra.
Joaquim da Costa Gomes.
Joaquim da Costa Silva.
Joaquim Ferreira Domingos.,
Joaquim Francisco.
Joaquim Marques Camilo.
Joaquim Marques Cirão.
Joaquim de Oliveira.
Joaquim Pedro Xavier.
Joaquim Salvador.
Joaquim dos Santos Siqueira Brandão.
José Albano Abrantes.
José Alv·es Carvalho.
José Augusto Alves.
José Bernardo João.
José da Costa.
José Dias da Silva.
José Francisco Padeiro.
José de Góis Leite Falcão.
José Maria Marcellos.
José Mendes.
José Nonato da Cruz.
José Pereira Januario.
José Pinto Ribeiro. ·
José Rodrigues Sant'Anna.
José Simplicio Mendes.
José de Souza. 2.0 •

ATOS DO PODER EXECUTIVO

10<.
105.
HJ6.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
-1211.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.

139.
'140.
1/d.
1 'i2.

143.
144,
145.

146.
147.
148.

149.
150.
151.
152.
153.
J54.

155.
156.
157.
158.
159.
160.

José Tiburcio de Carvalho.
Julio Marques Rodrigues.
Justo Gonçalves de Freitas.
Keizo Tamura. '
Kishitare Jitsemore.
Larrey Antenor Jatobá..
Laudelino Antonio Evangelista.
Lazaro Batista Leite.
Lino Domingos.
Luiz Corrêa dos Santos.
Luiz Marques.
Luiz da Paixão João.
Lufz Ribeiro Soares.
Luiz Tobias.
Manoel Alves Júnior.
Manoel Ayoos.
Manoel Fernandes Costa.
Manoel Flores da Silva.
Manoel Francelino da Cruz.
Manoel Gonçalv:es Ferreira.
Manoel Lopes.
Manoel Maria Simões.
Manoel Mendes.
Manoel Romualdo Alves.
Manoel Ramos Gago.
Manoel ele Souza Gonçalves
Manoel Venezes dos Santos.
Marcolino Paes.
Marcolino Pereira da Fonte.
Mario Pereira Pinto.
Miguel de Carvalho Batista.
Morimato Lenta.
Olegario Monge da Costa.
Orm indo Simplicio.
Ovidio Rodrigues do Lima.
Pedro Pereira Lima.
Pedro Pereira da Sil-va.
Pompeu Euzebio.
Ramão Ferreira.
Raymundo Nonato Rodrigues.
Raphael Silvino.
Ricardo Gomes Sant'Anna:
Sabino d& Silva.
Sebastião Ferreira.
Severino Luiz.
·severino Martins da Silva.
Silvino de Morais.
Suyékichi Otsuka.
Tanaka Suite.
Vicente Faustino.
Vicente Thomaz de Araujo.
Virgilio Vicente Martins.
Viriato Pinto.
Antonio Costa Filho.
Vago.
Vago.
Va-go.
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Feitor Vlll -

450$0

·Angelo 'Custodio Gomes.
Antonio Quirino.
Arth ur Van Erven.
Francisco Alves da Silva.
5. Herothildes dos Santos.
6. lnacio de Almeida.
7. José de Oliveira Pinheiro.
8. José Ribeiro.
9. Manoel Mereu.
10. Manoel de Souza.
11. Pedro Francisco de Rá.
!2. Vago.
1B. Vago.
14. Vago.
!5. Vago
!6. Vago
17. Vago.
!8. Vago.
19. Vago.
20. Vago.
21. Vago.
22. Vago.
23. Vago.
24. Vago.
25. Vago.
!O - Ji'eitor IX -

500$0

25 1.
2.
3.
4.

!.
' 2.
3.
4.

5.
ü.
7.
8.

9.
fO.

Benedito Jacyntho Alves.
Evaristo de Almeida.
José Bispo.
José Lemos.·
Julião Rodrigues Amorin,.
Severino José Ramos.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago,
5-

Ji'eitor X -

550$0

1. Vago.
2. Vago.
3. Vagp.
4. Vago.
5. Vago
185 1.
2.
3.
4.
5.

Guarda VI -

Acacio Lopes ..
Ag-ripino Rodrigues.
Albino' Nicoláu Martins.
Alcides Alfredo de Pactua.
Alcindo Baptista de Souza.

350$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO.

6.
7.
8.
9.
tO.
11.

Alfredo Ferreira da Silva.
Álfredo Patrício de Barros.
Francisco Antonio de Mello.
Ananias Tavare-s de Souza.
Anastacio Pereira de Mag·alhães.
Antonio Anacleto Chaves.
12. Antonio Antunes Maciel.
13. Antonio Augusto de Almeida.
14. Antonio Balgas Velvem.
15. Antonio Baptista de Almeida.
1 G. Antonio Candido Ignaeio. ·
17. Antonio Delphino.
18. Antonio Dias.
19. Antonio Fernandes Ga.rcia ..
20. Antonio Gomes ct'e França.
2L Antonio Jenovez.
22. Antonio Lino.
23. Antonio Marques de Brito.
24. Antonio Nunes de Andrade.
25; Antonio Nunes da Silva.
26. Antonio Pedro da Silva.
27. Antonio Ribas Corrêa.
28. Antonio Rodrigues Girão.
29. Antonio Serrano.
30. Antonio Silva Novo.
31. Antonio Urbano.
32. Aristides Silva.
33. Armando Ribeiro.
34. Arnoldo Silva.
35. Arthur Pereira Cassiano.
36. Augusto Alberto.
37. Batista Bueno da Silva.
38. Benedito Gaspar.
39. Benedito Juventino.
40. Benedi'.o Marques Sampaio.
H. Benedito Ribeiro Assis Bastos.
42. Benedito Souza Magalhães.
43. Benedito Xavier de Lima.
H'" BentO Xavier da Silva.
45. Benvindo de. Carvalho.
46. Bertholdo Lisboa.
47. Candido Rodrig11es Pita Filho.
4.8. Claudio Barbosa.
49. Claudio da Silva 8anger.
50. Cleophino M_iranda Salgueiro.
51 . Cyrillo Ferreü·a.
52. Di ego 'l'orrr:>.s.
53. Djahna Martins.·
51 . Domingos Celidonio Dias.
55. Domingos Jacob da Silva.
56. Domingos Soares da Silv&.
· 67. Dnrval Pinheiro.
58. Eduardo de Oliveira.
59. Eduardo Pint'o de ArrUda.
60. Elpidio Nunes da Cunha.
tH. Jjjlydio Antonio da Silva.
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· 62.
63
64.
65.
66.

;_Enock Cypriano de Souza.
Esta.n'islau Ferreira.
Euclides da Silva.
Eurico Fons.eca.
Felix dos Santos.
67. Flavio Gomes Ribelro.
· -68. Flores Joaquim de Souza.
69. Francisco Carneiro de Campo~.
70o Francisco Costa !franco.·
71 . Francisco lanne .
72. Franeisco LapicirellL
73. Francisco Mattos Piedade.
74o Franciooo Raymundo de Carvalho .
.75o Francisco Soares Ferreira.
76. Genesio RodTigues dos Santos.
77. Guilherme Figueiredo.
78. Herculano Gonzaga de Castro.
79. Herminio Regina.
80. Izidio Gomes Monteiro o
81 . Januário Garcia de Souza.
82. Januárió Marcondes.
83. Jeremias Soares de Oliveira
84o Jeronymo Miguel Pires.
85. João Augusto Fi•cher.
86. João do Carmo Siqueira.·
87. João Baptista do Nascimento.
88. João Baptista dos Santos Filho.
89. ·João Elyseu Guerreiro.
90. João Geraldo.
91. João Lopes da-.Silva.
92. João Mendes.
93. João de Paula Teixeira.
94. João Peres do Carmo.
95. Joaquim Camillo de Almeida.
96. Joaauim Costa.
97. Joaquim Ferreira de ArauJo
98. Joaqüirn Gomes Monteü·o
99. Joaquirn Jorge Melancia
100 ..Joaquim Ledo Cardoso.
101. Joaquim Manoel Mendes.
102. Jorge Pires da Silva.
1G3. José Alexis Ribeiro.
104. Jo>é Anacleto.
105. José Antonio Mineiro.
106. José Antonio Rodrigues.
107. José Arnaldo Sobrinho.
108. José Assen.
109. José Aurelio Caido.
11 O. José Brittes.
111. José Cavalcanti da Silva Brabo.
112. José Dido.
113. José Diogo Pereira.
114. José Evangelista Reis.
115. José Ferreira de Souza.
116. José Gomes da Silva.
o _

o

o

o

o

ATOS DO PODER EXECUTIVO

117.
!18.
119.
120.
· 121.
122.
!23.·
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
13!.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
!39.
140.
14.1;
142.
:1.43.

144.
!45.
146.

147.
148.
149.

!50.
151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
. 165.
166 ..
167.
168.
169.
170.
171.

José Gonçalves (laia.
José Heliodoro dos Santos.
José Leal dos Santos.
José Leite do Amaral.
José Lucio dos Santos.
José Mario Moreira Leite.
José Marques Gomes.
José Pereira· ile Lyra.
José Pereira Motta.
José Pinto da Silva.
Jo•é Pires.
Jose Vicente 4.o.
Jovelino Baptista.
Jóvino Cruz.
Landolpho Rodrigues da Silva.
Lazaro de Oliveira.
Leandro Pinto de Souza.
Leonildo Duarte Silva.
Luiz Gonzaga A. V. Silva.
Luiz Gonzaga Carroux.
Luiz Manoel de Souza.
Manoel Conceição Batista.
Manoel da Costa Léite.
Manoel Duran
Manoel Fernandes.
Manoel José da Costa.
Mànoel Fernandes Teixeira.
Manoel Nunes
Manoel Pereira da Silva.
ManoeJ Rodrigues Jesulno.
Manoel dos Santos.
Manoel Thiago da Silva.
MaFcelino José· de Souza 2.0 .
Marcilio Mattos Oliyeira.
Mtiuricio Venites Rodrigues.
Miguel Prado.
Nestor José.
Oscar Candido da Silva.
Ovidio de Albuquerque.
Ozorio Pereira Garcia.
Paulo Albuquerque.
Pedro Antonio da Fonseca.
Pedro Custodio Correia.
Pedro de Rosa.
Raphael Gomes.
Raymundo Cesarlo;
Raymundo Soares de Moura.
Salustiano ~e Araújo Barbosa .
Sebastião Antonio da Silva.
Sebastião Bueno de Toledo.
Sebastião R>Odrigues.
Sebastião Rodrigues Filho.
Sebastião Sabino da Silva.
Severiano Barbosa.
Tacito Maciel.

20!)
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173.
174.
175.
176.
177.
178.

, 4'fOS DO PODER EXECUTIVO

Tafgino l!,erreira Gomel5.
Theodoro Staiano.
Tolentino Ferreira da-Silva.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
!79. Vago.
180. Vago.
181. Vago.
182. Vago.
183. Vago.
184. Vago.
185. Vago.
35 - G-na1·da V ll - I,00$0
1. Adolpho José Ferreira.
2. Afonso Floriano dos Santos.
3. Alonso Souza.
4. Ani.édco Paes .
5. Angelo •3erigatto.
6. Antonio Batista da Silva.
7. Antonio Monteiro de Oliveira.
8. Antonio Rodrigues Santos.
9. Armando de Arruda.
i O. Aureliano Serrano Del Rio.
11 .. Benedito Lope' dos Santos.
!2. Candido Rossi.
13 .. Carlos Mascena de Brito.
14. Ermundo Pereira da Silva.
15. Ezequiel José da Silva.
l6. "Francisco Alves de Oliveira.
17. Gisberto Savio.
18. Januario ·Laureano.
i9. Jethro Augusto Torr0s.
20. João Antonio.
21. João Marques da Silva.
22. João Nog-ueira Bartaline.
23. João,Vieira da Silva.
24. José Ribeu·o .
. 25. Luiz Antonio Silva.
26. Manoel Barbosa.
27. Manoel Carlos de Almeida.
28. Sabino Antonio de Almeida.
29. Sabino Silva Affonso Ribeiro.
30. Sebastião Lourenço dos Santos.
31. Vago.
32. Vago.
33. Vago.
34. Vago.
35. Vago.
2 - Laboratarista VIII - 450$0
1. Anisio Augusto da Silva.
2. Torl.l Nakayama .
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I -

Maquinista IX -

500$0

1-. Quintino Gomes da Silva.

90 -

Maquinista Auxiliar VI -

i . Adelino de Souza.
2 . Agenor Gae ta no .
3. Alcebiades Raymuncto da Silva.
4. Antonio Aguiar da Silva.
5. Antonio de Campos.
6. Antonio Ferr'eira Lima.
7. Antonio José de Andrade.
8. Antonio de Oliveira.
9. Antonio dos Santos Carmo.
10. Aprigio Hibeiro.
11 . Arnaldo Tomiatti .
12. Ayres de Oliveit•a..
13. Azinio de Morae~L
14. Benjamim Luiz Só!.
15. Benedicto Silva.
16. Benedicto Thiago Moreira.
17. Carlos· .Ferreira.
18. Domenico 'rardivo.
f 9. Domingos Pereira da Silva.
20. Durvalino Gomes.
21. Durvalino Gomes 2.0.
22. Egydio Ricardo Gomes.
23. Etto Kanda.
24. Eugenio Ferreira.
2-5. Fernando Xavier.
26. Francisco Pereira Britto.
27. Henrique Valieri.
·28. Herminio Francisco Monteiro.
29. Israel de Souza.
30 .-. João Bernardo de Olive"ira.
31. João Ferreira de Souza.
32. João Moreira.
33. João Rodrignes 3.o.
fl/L Joaquim Jorge.
35. Joaquim Manoel de Souza.
36. José de Araújo Braga.
37. José Augusto Ramos.
38. José Baptista Gama.
39. José Calixto.
40. José Oustodio de I.emos.
41. José Maria Mal'Qu"s.
42. José Mendonca N<>brega.
43. José Prates Apparecida.
44. José Rodrignes Lima·.
45. José Sergio de Rezende,
46. José dos Santos i2.o.
47. José Ventura da Silva.
48. Josias Gonzaga.

350$0
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49.
50.
51.
52.
53.
M.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63 .
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
· 75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Julio Boica dos Santos.
Laerte Bertho do Nascimento.
Laudelino de Arruda.
Leoncio Nunes. ··
LindolpJÍ.o Péreira Leite.
Lourenco Robles Lopes.
Luiz Bossi.
Luiz Domingos da Silva.
Lniz de Souza Dias.
Manoel Alexandre dos Santos.
Manoel Antonio Loureiro.
Manoel Bispo Manso.
Manoel Ferro.
Manoel José Donato.
Manoel Lemos.
Manoel Luccas Thomaz-.
Manoel Oliveira 2.0 •
Manoel Procapio.
Nelson Soares da Costa.
Nicola Rossi.
Octavio .iliathias.
Olympio dos Santos.
Paulino da Costa Lima.
Pedro Benevenuto.
Pedro· Mariano.
Porphirio Alves.
Puleherio Cabin.
Raphael Albuquerque.
Raul Dias.
Raymundo Dias Ferreira.
Sebastião Pereira Barbosa:
Sebastião Theodoro da Silva.
Sebastião Thimoteo.
U~bano Branco Relampo.
Vietorio Quinalli.
Olivio Angelo Viégas.
40 -

Maquinista AU!l(iliar VII·- 400f0

1.. Adolpho Ferreira.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-.

10.
J1.
12.
13.
14.
15.

Agostinho Fernandes de Souza.
Antonio Dias.
Athanazio do Rosario.
Benedicto Ferreira.
Carlito Thedorico.
Casemiro Ferreira de Souza.
Esteliano Barbosa.
Felicissimo Parreira.
Francisco Alves da Silva.
Francisco Cet:jueiro.
Izauro Baptista Grillo.
João Baptista Uonçalves.
João Celestino.
João da Silva Medeiros.

ATOS DO PODER EXECUTzy'O

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28;
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

João da Silva Medeiros.
João Thomé do Nascimento.
Joaquim José da Silva.
Joel dos Passos.
José Bonifacio da Silva.
José Marcelino Vieira.
José Rosa Machado.
Lazaro Conrado.
Mario Oliveirà 2.0
Manoel Francisco· da Cunha.
Manoel Joaquim do Carmo.
Manoel Mendonça.
Nicolau Henningsen.
Orlando Lourenço.
Porfirio David de Sá.
Raphael Vendramino.
Sebastião Vicente de Souza.
Tertuliano Gomes da Silva.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
yago.
Vago.
Vago.
Vago.
10 - Maquinista Auxiliar VI!L- 450$0
Agnaldo Maia.
Antonio Bruno.
Antonio Ribeiro.
Arlindo Gonç.alves dos Santos.·
Deoclecio Barreto.
José Bonifacio 2.0
José Luiz da Silva.
Manoel Prates Aparecida.
Manoel Neves.
Ulisses Sozzi.
8 -

Médico XlV -

800$0

1. Antonio Nogueira de Almeida Cunha .
. 2. Arnaldo Andrade.
3. Arnaldo Prado Curvêlo.
4. Ciro de. Oliveira Guimarães.
5. Miguel Nunes.
6. Osiris Do mingues.
7. Placido Rocha.
8. Vago.
4. -

1.
2.
3.
4.

Médico XVI ..-

Arlindo Raposo de Mello.
Daniel Figueiredo.·
Estacio Muniz.
Luiz Castilho.

Col. de Leis- Vol. VI

1 :000$0
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25 -

Mestre Xlll

~

700$0

1 . Adelino Rodrigues da Silva.
2. Albano Capella.
3. Alberto Badine.
4. Alfredo Gonçalves Portella.

_5 .
-6.
7.
.8.

Armando Lambertini.
Anacleto Ferreira.
Antonio Maia .
Antonio Muniz.

9.
10.
11.
12.
13.
1L
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Augusto Ayres.
Avelino Benigno Bellome.
Benedito Franqueira. ·
Francisco Ferreira.
Franz Schalk.'
Adydeo Matuyama.
Joaquim Biccas.
José de Azevedo.
José Luiz Fei'nandeR.
José Moura 1o.
Lino Salgado.
Luiz Magione.

21.
22.
23.
24.
25.

Maximo JosP, de Moura.
Raul ·oeraldo Corrf'>ia Cintra..
Vicente Ale::::si.
Germano Barbosa.
Vago.

800$0

14 - illestre XIV I. Affonso Tepedino.
.
2z Antonio Ferreira Mf\nezes.

3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
.3.
4.

Aristides Dias.
Caetano Aiello.
Ferrucio Baraco.
Francisco Alves Machado.
João Baptista .Mendes.
João Nun%.
José Gregoliuo.
Moacyr Boemer.
Orestes Cezetti.
Paulo, GambettL
Pedro Vianna.
Vago

Antonio José Ferrei i-a.
Carlos Gomes de Amorim .
Manoel Nunes.
Nathanacl Pereira.
3 -,Mestre -

:1. Basilio Ceschine.
2. Joaquim Fernandes Leite.
ll. Romano Cameschi.

X.H

·~

1 :000$0

21f
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2 --Mestre -·"S. V /I.- 1:100$0

1 . Alberto Krebs.
2. Olympio Petroni.
3 -

Mest>•e Esp•cil<lizado -

SX .. -

I :400$0

1.. DJalma Tf\h.eira.
2. Vago
~- Vago.

25

Telegrafista Auxiliar -

V -· 300$0

1. Antonio de Paula Tolrdo.
2. Antonio Romanholli.
3. Argemiro Bastos Pereira.
4. Belizario Alves Continha .
.5. Bernardino de _Campos.
·Q. BrasiUano Justiniano dos Santo_!;
7. Ciarismundo Silva.
8. Eloy Camargo.
9. Emilio Domingos de Moraes·.
:10. Eufrosino Lopes.
11. · lt'ranscico Eduardo Cox _Filho.
12. Francisco Pinto.
13. Jader Cunha.
14. João Garcia de Oliveira. ·
15. João Pillto da Silva Júnior.
16. José Fausto Camargo.
17. José Malctonado.
f8. Lourival Camargo Mattos.
19. Manoel Alves Barbosa.
20. Manoel dos Santos 2.o
21. Napoleão Pontes.
22. Roque Mnximo dos Santo8.
23. Vago
24. Vago.
"25. Vago.

30 -

Telegrn{ista Au.,iliar ·- lV -

.i . Adhemar Barbosa.

2. GenarO Soriptore.
·g. Joaquim Amaral.
4. Man~essa Marques Vieira
5. Ophelia David de Vi!lalva.
6. OSWaldo Souza Pinto.
7. Pirajá Franco Bueno.
8. Plinio B:rasil de Souza.
9. Vicente Avill&. Alberto.
-10. Vago.
H. Vago.
12. Vago.
13. Vago.
H. Vago.
45. Vago.

250$0

2f.2

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23'.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

'ATOS DO PO!JER EXECUTIVO

Vago.
Vago,
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vag·o.
Vago.
Vago,
Vago.
Vago,
Vago.
Vago.
Vago,

DECRETO N'

7 '604

-

DE

29

DE JULHO DE

194'1

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição qu~ lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1. 0 , alínea.
n, do decr~to-lei n. 3.195, de 1!J, de abril de 1941, decreta:
Art. .1.0 Ficam suprimidos trinta e cinco (35) cargos da classe G da carreira de Mestre de Linha, do extinto Quadro H do Ministério da Viac-ão e Obras Públicas, sendo dezenove (1-9) vago$ E'm virtude da promoção de Alexandre vem Dollinger, Albino José Pereira,
Aritonio Rios, Bruno J·osé de Moraes, 'Antonio dos Santos, Dario Antonio dos Santos, Eugeriio da Silva 'Campos, Francisco Venancio, Gilberto José Cardoso, João Camargo, João Venuto da Silva, JoaqUim
Cardoso, José Fenei-ra Vinhas, Manoel da Costa, Manoel Teles Junior,
Pedro Soares, Plinlo Alfredo de Campos, Vespasiano Simões Matheus
e Zefermo Fernandes Vieira, sete (7) da aposentadoria de Joaquim
Cordeiro de Faria, Joaquim José Leão, Joaquim Rodrigues. Carvalho
da Costa, Manoel da Cruz Paião, Franciseo dos Santos, Manoel Leonardo Jorge, Regino da Costa, um (i) do falecimento de Tiburcib Pereira e oito (8) conforme consta d~ relação nominal, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0
d~

Revogam..:.se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça

Uma"
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DECRETO N. 7. 605 -

DE

29

DE JULHO DÉ

1941

Suprime cargos extintos
O Preside.nte da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos term,as do art. 1.o, alínea n,
do decreto-lei n. 3 .1~5, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe G da carreira de Maquinista de estrada de .ferro, do extinto Quadro Ú do Ministério da Viação e Obras Püblicas, vagoS em virtude do falecimento
de Antonio de Paula e da nomeação sem efeito de Antonio Jovelino
Barbosa~ ficando seTn aplicação a dotaç.ão correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rw de Janeiro, 29 de julho de 1941, 120.0 da Independência e 53.o
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça
DEGRETO N. 7. 606_ -

DE

29

DE JULHO DE

Lima.

1941

Suprime cm·gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. -74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0, alínea· n,
do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Ficam suprimidos cinco (5) cargos da classe G, da carreira de Mestre de Oficina, do extinto Quadro II do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos: em virtude da promoção de Abebiades Coelho Guimarães, Er-nesto Ferreira Guimarães, João Adriano
Corrêa e Mario Duffrayer e da aposentadoria de Raul do Amaral, fi-cando sem aplicação a dotação correspondente.
1
Art.. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 (ie julho de 1941, 120.0 da Independência e 53;<i
<la República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça
DECRETO N. 7.607 -

D"

11

DE AGOSTO DE

Lirna.

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal extra.numerário mensa ..
liSta da Di'i•etoria. de Moto-mecanizacão e Transportes do Ministérúrda Guerra
·
O Presidente da Re-pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, ·ctecreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário men·salista do Serviço Central de Transportes e Diretoria de MOto-meca-
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D.ização e Transportes do· Ministério da Guerra, aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31· de dezembro de 1940, ficam substituídas pela que

se .encontra anexa a este decreto.

Art. 2.0 A despesa, na importância de 81 :000$0 (oitenta e um
coritos de réis), será atendida pela Verba i · - Pessoal - Consignação li - Pessoal Extranumerárfo, sendo 62:400$0 (sessenta e dois
contos e quatrocentos mil réis) à Conta da .Subconsignação 05 Mensalistas e 18:600$0 (dezoito contos e seiscentos mil réis), à conta
da Subconsignação 08- Novas admissões, etc., do vigente orçamento
daquele Ministério, com as alterações constantes do decreto-lei número 3. 485, de 11 do corrente.
Art. 3. 0 Revogain-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1941, 120; 0 da Independência e
53. 0 da Repúbliea.
GETULIO VARGAS,.

Eurico G. Dutra.
A. de Souza· Costa.

DECRETO N. 7.608 -

DE

11

DE AGOSTO DE

1941

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranume:rário mensalista da Escola Nacional de Engenharia e Faculliade de Medicina
de Porto Alegre.
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe co.nfere
·
b artigo 7_4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas, para vigorar durante o corrente exer.:..
cfcio, as anexas tabelas numéricas para o pessoal e;x:tranumerário mensalista da Escola Nacional de Engenharia e Faculdade de Medicina de
Porto Alegre, do Ministério da Educação e Saude, em substituição às
que acompanham o deereto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 459:000$0
(quatrocentos e cinquent~ e nove contos de réis), será atendida pela
Verba 1 - Pessoal - Consignacão 11 - Pessoal Extranumerá_rio Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento daquele Ministério, suplementada pelo decreto-lei n. 3.486, de H do corrente,
assim distribuída: Escola Nacional de Engen·haria, 185:4.0.0$0 (cento
e oitenta e cinco contos e quatromentos mil réis). e Faculdade de Medieina de Porto Alegre, 273 :600$0 (duzentos e se lenta e três contos
e seiscentos mil réis) .
Art. 3.0 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, H de agosto de 19H, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo_ Capanema.

A. de Souza Costa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

REPARTIÇÃO

FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
TABELA NUMÉRICA

•

1
7
1
i

1

1
3
2
5
7

4

Ref. de
salário

Função

Ntimel'o

Armazenista Auxiliar . .. : . .
Assistente de Ensino ......
Coadjuvante de Ensino ....
Auxiliar de Escritório . ....
Auxiliar de· Escritório .....
Auxiliar de Escritório . ....
Auxiliar de Escritório . ....
Auxiliar de Es~ritório . ....
Laboratarista .. ·-· ........
Laboratotista ............
Servente ................

VIII
XVII
X
VII
VIII
IX
X
XI
VIII
X
VI

Salãrio
mensal

Despesa

450$0
1:100$0
550$0
400$0
450$0
500$0.
550$0
600$0
450$0
550$0
350$0

5:400$0
92:400$0
6:600$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
19:800$0
14:400$0
27:000$0
46:200$0
16:800$0

anual

244:800$0

33
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Námero

3

Ref. de
salário

Fun~ão

Escriturário ............ .

XIV

.Salário
mensal

800$0

Despes-a
anual

28:800$0
28 :800${)

3

Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tabe·la numérica aprovada pelo decreto n. 7. 608, de 11 de agosto d<>
1d41:
.
.
.
FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
TABELA ORDINÁRIA

1 -

Armazenista Auxilim• Vlll -

450$0

1. Anarolino 1\ibeiro da Cunha.

7 -

Assistente de Ensino XVIJ -'- 1:100$0

1.
2.
3.
4.

Eduardo Zacaro Faraco .
Fradique Corrêa Gomes •
Guido Gino Nicolau Bornancini.
Mario Rangel Ballvé.
5. Mauricio .Seligmann .
6. Nino Marsiaj.
7. Vago.
1

L José Arias.

Coadjuvante de Ensino X -

550$0
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1 -

Auxiliar de Escritório VII -

400$0

1. Demócrito Soares da Silva.
1 -

Auxiliar de Escritório VIII -

450$0

1 -

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. Vago.
1.. Vago.

Auxiliar .-te Escritório X
1. Iracema Reguera de Azevedo.
2. Vago.
·
3: Zaida Alves Przybysz.

~

3 -

2 -

550$0

Auxiliar de Escritó•io XI -

600$0

i. Maria Viana Rosa.

2. Oswaldina Albert.

Laboratarista VIII -

5 -

450$0

1. Erwino Gerhardt Hartz.
2. J eronimo Xavier Azambuja.
3. Luiz Carlos Guimarães.

4. Silvio Tavares Loureiro Chaves

i. Vago.

7 -

Laboratarista X -

550$0

1 . Fabricio Verissimo.
2-. Gastão Silveira Martins.
3. Januário Marques da Costa.
4. João Benedito de Souza.
5. Miguel Saldanha.
6. Osman Velasques.
1. Zelia Ruth de Castro.
4 -

Servente VI -

350$0

Antonio Edmir Camargo Moura.
2. Ar! Silva.
3. Edmundo Nunes Dias.
4. Roberto Jayme Scharter.

L

TABELA SUPLEMENTAR

3 -

Escriturário XÍV -

1. Almiro Coimbra.
2. Noemy Valle Rocha.
3. Osvaldo Kessler Ludwig.

800$0
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ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

REPARTIÇÃO

TABELA NUMÉRICA

-:Número

Ref. de
salário

Função

11

Assistente de Ensino._.... .
Auxiliar de Ensino . ...... .
1 Auxiliar de Escritório . ... .
1 Auxiliar de Escritório ... . .
1 Auxiliar de Escritório . ... .

XVII

IX

4

VII
VIII

IX

Salário
mensal

Desvesa
anual

1:100$0
500$0
400$0
450$(
500$0

145:200$0
24:000$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
'185 :400$0

18

Relação nominal dos extranumerários-mensalistas correspondente
à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7. 608, de 11 de agosto
àe 1941:
·ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA
TABELA NUMÉRICA

11 -Assistente de Ensino XVII- 1 :100$0
1.
2.
3.
4.
5.
·6.
7.
8..
9.
1O.
11.

Jorge Malheiros Braga.
'Paulo Filgueiras Júnior.
Oscar Cerqueira.
José Gonçalves de Araujo.
Alfredo do Amaral Osorio.
José Ribamar·.r.reixeira Leite.
Luiz Dutra e Silva.
Romeu ErnestO Sauer.
Alvaro Pantoja Leite.
Alcides Cunha.
Vago.

Coadjuvante de Ensino IX -

4 -

1.
2.
3.
4.

500$0

Fernando José Hasselmann.
Diogo Paz de Andrade.
Ivan da Costa Pinto.
Vago.
·
•

1 -Auxiliar de Escritório VIl- 400$0
L

Yolanda Lopes.
1

~

Auxiliar de Escritório VIII -

450$0

1. Haroldo Costa de Assis Mascarenhas.

1 -

Auxiliar de Escrit6rw IX -

· 1. Delza Jardim Neves .

500$0
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DECRETO N. 7. 609 -

DE

I!

DE AGOSTO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pess_oal extranumerário-mensàlista do Tribunal de Segurança Nacional
O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere
o· art. 74, letr.a a, da Constituição, decreta.

Art. 1. 0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensa..._
lista do Tribunal de Segurança Nacional, apr-ovadas pelo decreto ·nú·mero 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituidas pela que
se encontra anexa a este decreto.
Art. 2Y.A despesa, na importância de 57:600$0 (cinquenta e sete·
contos e seiscentos mil réis), será atendida pela dotação orçamentária
-própria cOnstante da Verba 1 - p·essoal, Consignação li - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente Orçámenta ·_do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, suplementada
pelo dooreto-lei n. 3. 487, de 11 do corrente.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em· contrário.·
·Rio de Janeirà, 11 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
i\3.0 da República.
GETULIO V.•\.RGAS.

Francisco Campos.
A. de Souza Costa.

MINISTtRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

Repartição -

Tribunal de Segurança Nacional
TABELA NUMÉRICA

Núm.

Função

2
1

Escrevente JuramentadO
Escrevente Juramentado
Escrevente Juramentado
Escrevente Juramentado
Escrevente Juramentado~
Motorista
Porteiro. . ..............

1

1

1
1
1
8

.

o

o

•

'

•

o

o

o A

o

o

o

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despe~a

IX
X
XI
XII
XIII
XI
XIII

500$0
550$0
600$0
650$0
700$0
600$0
700$0

12:000$(1
6:600$0
7:200$0
7:S00$0
8:400$0
7:200$0
8:400$0

anual

57:600$0

Relação dos extranumerários mensalistas correspondentes à tabela,
numérica aprovada pelo decretô n. 7 .609, de 11 de agosto de 1941.
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Tribunal de Segurança N'acional
2 ~ Escrevente
!. Antonio Camilo Neto.

Jur~mentado

IX - · 500$0

2. Antonio Feliciano Pinto Corrêa.
i - Escrevente JuramentadO X -- 550$0
>\.!bano Marsal de Sá.

Escrevente Juramentado XI -

600$0

1 - Escrevente Juramentado XII L Jardel Noronha de Oliveira.

650$0

1 f. Vago.

1 '-- Escrevente Juramentado XIII - 700$0
1. Maria do Amaral Viléla dos Santos.
- 1 - Motorista XI - 600$0
1. Vitoria da Conceição.
1 - Porteiro XIII - 700$0
1. Nonato Durante.

DECRETO N. 7.610-

DE

12

DE AGOSTO DE

1941

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista do Curso Completar da Escola Nacional de Agronomia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista do Curso Complementar da Escola Nacional de Agronomia Jo
Ministério da Agricultura, aprovadas· pelo decreto n. 5 .·667, de 31 de
dbzembro de 1940, ficam substituídas pelas que se encontra anexas a
este decreto.
Art. 2.o A despesa, na importância de 155:400$0 (cento e cin. quenta e cinco contos e. quatroC!3ntos mil réis), será atendida pela
Verba i - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, sendo
·150 :000$0 (cento. e cinquenta contos de réis) à conta da Subconsignação 05 - Mensalistas e 5:400$0 (cinco contos e quatrocentos
mil réis) à conta da Subci:msig-nacão 08 -·Novas admissões, etc., do
v.igente orçamento daquele Ministério.
Art. '1.0 Revogam-se as· disposições em contrá-rio.
~

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1941, 1_2o.o da Independência
53.o da República.
'
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

A. de Souzll Costa.
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MIN!STJ':RIO DA AGRICULTURA
DENTRO NACIONAL DE ENSINO

E

PESQUISAS AGRONôMICAS

REPAR'1'IÇÂO- ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA (C. COMPLEMEN'l'AR)

Tabela numérica
Nümero

1
2
,5
3

Função

Assistente de Ensino .......
Auxiliar de Ensino . ........
Coadjuvante de Ensino . .....
Servente ..................

Ref. de
salário

Salário

Despesa

XVII
VI
XII

1:100$0
350$0
650$0
300$0

13:200$0
8:400$0
39:000$0
10:800$0

v

mensal

anual

71:400$0

11
Tabela numérica suplementar
Ref. de
salário

Número·

XX

5 Assistente de Ensino . ...... ,

Salário

Despesa

mensal

anual

1 :400$0

84:000$0
84:000$0

5

Rela.ção dos extranumerários mensalistas correspondentes à tabela
numérica, aprovada pelo decreto n. 7.610, de 12 de agosto de 1941.
CENTRO NACIONAL DE 'ENSINO

E

PESQUISAS AGRONôMICAS

ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA

(Curso Complementar)
Tabela ordinária

1-

Assistente de Ensino XVII -

1 :100$0

1. Deblangy Machado de Almeida.

2 -

Auxiliar de Ensino VI -

350$0

1. Vago.

2. Vago.
5 -Coadjuvante de Ensino XII -

i.
2.
3.
4.
5.

Alvaro Affonso Rebelo.
Geraldo Teixeira de Abreu.
José Vilaça.
Mario de Beaurepaire "A,.ragão.
Olegario Ramos.

650$0
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3 - Servente . V 1 . Elpidio Gomes do Carmo.
2. José Pereira de Abreu.
3. Octacilio Alves de Araujo.

300$0

Tnbela .snpleme-utnr

Assistente de Ensino XX - .I :400$0
Augusto Cesar Veiga.
João Garibaldi de Meira. Lima.
José Bueno Lopes.
Luü.: Moreira da Costa Lima.
Maria da Graca Rogis Vieira ?\f achado.
5 -

1.

2.
3.

4.
5.

DECRETO N. 7.611 -

DE

12

DE AGOSTO DE

19/d

Aprova ó Regulamento para a cobrança de emolumentos consulm·es
em manifestos de carga procedente da República Argentina
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento, que a este acompanha, Para
a cobranca de emolumentos consulares pela le_galizacão de manifestos
de carga procedente de qualquer porto da República Argentina com destino a qualquer porto brasileiro.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência e 53. 0
da Revública.
)
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
Regulamento para a cobrança de emolumentos consulares em mani·festos de carga procedente da· República Argentina

Art. 1.0 As repartições consulares brasileiras na República Argentina cobrarão, pela legalizaçãO de n;tanifestos de carga procedente
daquela República e destinada a portos brasileiros, emolumentos consulares à razão de 2$0 (dois mil réis), ouro, por U .S. $1.000,00 (mil
dólares), papel, ou fracão dessa quantia, do valor da mesma -carga,
·declarado nas respectivas faturas consulares exclusive frete e despesas.
Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo em relação aos
manifestos suplementares.
Art. 2.0 Para esse fim, deverão ser deClarados, pelo comandante
ou pelo agente da companhia das embarcações, nos conhecimentos e
no manifesto, os valores das mercadorias manifestadas, mencionandose o valor total da carga no final do manifesto. ' '
·
Parágrafo único. Os valores das mercadorias deverão ser indicados em dólares dos Estados Unidos da América e declarados, na,
mesma moeda, nas respectivas faturas consulares.
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Art. 3.o o cálculo para a co branca dos emolumentos consulares
será feito com base no valor total da carga, declarado no final do ·ma:..
nifesto mediante soma dos -valores das mercadorias manifestadas, in-dicado~ nos respectivos conhecimentos.
_
Art. 4~ 0 Ao legalizar o manifesto, a autoridade consular deverá
verificar a exatidão dos valores m:encionádos, impugnando-o se;mpre
-que houver qualquer divergência.
§ 1.0 Sempre que a autoridade consular, tendo presente todas as
faturas consulares referentes às mercadonas manifestadas, verificar
.que existe divergência entre os vaiares declaraUos no manifesto e os
constante da respectiva fatura consulat·,- deverá comunicar o fato imediatamente à Alfândega de destino da carga, afim de ser aplicada aos
consignatários da mercadoria a penalidade prevista no artigo 55, inciso 5. 0 , do decreto n. 22.717, de 16 de maio de 1933.
·
§ 2.0 Cabe às repartições aduaneiras do porto do destino da
.carga fazer idêntica verificação, por ocasião do desembaraço das mercadorias, à vista das t.a e 3.a vias das respectivas faturas consulares,
aplicando aos infratores, quandv houver inexatidão na: declaração de
valores, a penalidade prevista no parágrafo anterior.
Art. 5.0 Os casos omissos no pr'esente Regulamento serão resolvidos pelo Ministério das Relações Exteriores, ouvidO o Ministério da
Fazenda.
DECRETO N. 7.612- DE 12 DE AGOSTO DE 19/d

Ap1·ova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário ine.nsalista de diversas Diretorias Regionais do Departamento dos
Correios e Telégrafos.
.o

O Presidente da República, usando da a tribuicão que lhe confere
7 4, letra a, da Constituição, decreta:

~rt.~

Art. 1.0 As tabel;,ts numéricas do pessoal extranumerário .mensalista das Diretorias Regionais de Botucatú; Ceará, Distrito Federal,
Minas Gerais, Ribeirão Preto, Rio Grande do Sul e São Paulo, do
Departamento dos Correios e Telégrafos, aprovadas pelo decrefo
n. 6.667, de 31 de dezembro. de 1940, ficam substituidas pelas que ee
.encontram anexas a este decreto.
Art. z.o A despesa correspondente, na importânc-ia de r·éis
-15.835:800$0 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco contos e oito·oentos mil réis), será atendida pela dotação orçamentária própria
-constante da Subconsignaçâo 05 - Men::::ahstas, Consignação- Il -:·Pessoal Extranumerário. Verba 1 - Pessoal do vigente orçamento
do Ministério da Viação e Obras Públicas, ·suplementada pelo decreto.lei n. 3.493 de 12 do corrente.
~
Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1941, 120.o da Independência
,.., 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A., de Souza Costa.
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DECRETO No 7 o613 -
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EXECUTIVO

DE 1p DE AGOSTO DE 194'1

Aprova 'Q.Ova tabela numérica para o pessoal éxtranumerdrio 'fnenlista do Supremo Tribunal Federal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, Ieíra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário metisa·salista do Supremo Tribunal Federal .. aprovada pelo decreto número
6 .667, de 30 de dezembro de 1940, fica substituida pela que se en"Contra anexa a este decreto.
Art. 2.0 A despesa, na importância de 14:400$0 (quatorze contos
e quatrocentos mil réis), será atendida pela verba 1 - Pessoal, consignação 11 - Pessoal Extranumerário, subconsignação 05 - Mensalistas, do vigeute Orçamento do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, com as alterações constantes do decreto-lei n. 3. 499, de
43 do ·corrente.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941, 120. 0 da IndependênCia e
53,o da República.
GETULIO VARGAS •

Francisco Campos.

A. de Sou<a Costa.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

REPARTIÇÃO -

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
TABELA _NUMÉRICA

Número S

Função_

Auxiliar de Escritório

Ref. de
Salário

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0

14:400$0

VII

14:400$0

3

Relação dos extranumerários mensalistaa correspondente à ta·bela numérica aprovada pelo decreto n. 7 .613, de 13 de agosto de
1941.
3 -

Auxiliar de Escritório -

t. Alvaro Ferreira do~ Santos.
2. Dario Figueiredo Costa.
·
11. Emanuel Vitor Pereira.

VII -

400$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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DECR•ETO N. 7. 614 -

DE

13

DE AGOS'fO DE

I9H

Altera tabelas numéricas do pessoal extranumerdrio mensaUsta, .da.
Ministério da Agricultu1·a, sem aumento de despesa

O P:·esidenle da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decr·eta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensasalista da Divisão de Inspeção de Produtos de .Origem Animal do Departamento Nacional da Produção Animal e SerYiço de Economia
Rural, do Ministério da Agricultura, aprovadas pelo decreto número 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substjtuidas pelas que

se encontram anexas a este decreto.

Art. 2.0 A despesa, na import&ncia de 3.623:400$0 (três mil
e seiscentos e vinte e três contos e quatrocentos mil !réis}, será atendida pela dotação orç.affientária própria, constante da Verba 1 Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignaç.ã005 - Mensalistas, do vigente orçamento daquele Minlstério, sendo
1. 685:400$0 (mil seiscentos -e oitenta e cinco contos e quatrocentos
mil réis) à conta do item 19, alínea 05, e 1.938:000$0 (mil novecentos e trinta e oito contos de réis) à conta do item 22.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 19H, 120.0 da Independência e
· 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte
A. de Sousa Costa.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL
REPARTIÇÃO -

DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM- ANIMAL_
TABELA NUMÉRICA

Ref. de
Salário

Número- Função
1
6
4
4
2
1
10
20

Desenhista- . ............
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Praticante de Es-critório ..
Inspetor
. .... ... .... .
• o ••

XI
VII
VIII
IX
X
XI

VI
XI

Salário
mensal

Despesa
anual

600$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
600$0

7:200$0
28:800$0
21:600$0
24:000$0
13:200$0
7:200$0
42:000$0
144 :000$0·
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Número

!00
15
4
1
2
19
17
14

-

Função

InspetOr
. .. .. . .... .. .
Inspetor
.............
Laboratarista Auxiliar ....

. .. ..

Motorista

.. . . . . .

Servente
Auxiliar de .'v~i~~iiúiri~ · · · ·
Auxiliar de Veterinário
Auxiliat' de Vetel'inário ...

Salário

Ref. de
Salário

mensal

XIV
XV
VI
VII
VI
VI
VII
IX

800$0
900$0
350$0
400$0
350$0
350$0
400$0
500$0
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Despesa

anual
960:000$0
162 :000$0
16:800$0
4:800$0
8:400$0
79:800$0
81:600$0
84:000$0
1. 685:400$0

Relacão dos extranumer-ários-mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pe.Jo decreto n. 7 .M4, de 13 de agosto de 1941.

DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
TABELA ORDIN ARIA

1

~

Desenhista Xl -

600$0

1. Vago.
6 -

1.
2.
3.
4.

Auxiliar de EscritóT'tO V11 -

400$0

Luiz !\.fagno de Faria.
Maria da Conceioão Lopes D' Asanço.

Vago.
Vago.
5. Vago.
6. Vago.

4 A uxilüo· de Esc?'itóTio ':II I 1. Maria de Lourdes Barcelos.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago~.

450$0

4 - Auxiliar de Escritórto IX 1. Carmelita Sales.
2. Gerson Antão de Carvalhu.

500$0

3. José de Oliveira Machado.
4. IVIario Alvares Pinheiro Bittencourt..

2-

Auxiliar de Escritório X -

550$0

1. Luiz Seabra Melo.
2. Vago.

1-

Auxiliar de EscritóJ•io XI

~

600$0

1. Branca Monteiro.
Col. de Leis- -Vol. VI

"'
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10- Praticante de Esc>·it6rio VI --

1. Odete Santa Rosa.

z. Rómualdo :Fernandes Ercole.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
ô. Vago.
7. Vago.
8. Vago.
9. Vago.
10. Vago.
20 -"Inspetor XX -'-, 600$0

1 . Antonio Mendes de Cat·valho.
Ari Siffert de Pauln e Silva.
Geraldo Arruda Espindola.
Geraldo da Costa Vaz de i\!.elo.
Geraldo Martino.
·Geraldo de Souza Lima.
7. los Piovesan.
8. Joaquim Pereira.
9. José Corrêa do Prado.
10. José Otoni de Oliveira.
11. José Rubem de i\ielo.
12. José Thomaz Assis.
13. Pedro Assis Ribeiro.
14. Pierro Pietro Dona to.
15. Pitágoras Barros· de Moraes.
16. Raul Euchdes de Souza.
17-. Severiano Alves da Nobrega.
18. Vitor -Pereira.
19. Vago.
20. Vago.
2.
3.
4.
5.
6.

100 -

/uspetor XIV -

! . Abilio Luso Pires.

2.
3.
.4.
' 5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16..
17.
18.
19.

Alberico Mano"el de Araújo Junior·.
Alberto .Monteiro Wilwert .
Alcides Lopes Gouvêa.
Alcindo Castelo Chaves.
Aly Nunes.
Amaurinda Sadock de F ··e i tas .
Anisio Ferreira Davis.
Anisio Machado Cesar.
Antoniu da Costa Teixeira Junioe.
Antonio Olivior de Paula Sobrinho.
Antonio da Silva Caldas ..
Antonio Soares Costa.
Apolonio de Mm•ais e Souza.
Arlindo Landgraf.
Caetano Narzolla.
Carlos João Antonio ·de Faria 1\iorit.z.
Ciro Vieira Zig-Zag.
Clairmont Orlando Gomes.

800$0

350~0

A'1'0S DO PODER EXECUTIVO

20.
21 .
22.
23.
24_.
25.
25.
27.

28.
29.
30.
3!.

32.
33.
3l.
35.
36.
.37.
38.
39.
40.

41:
42.
·~3.

H.

45.
·16.
47.
48.
49.
50.
õi.
52-.
· 53.

54.
·55.
56.

57.
58.
59,
60.
61.
62.
63.

64.
U5.
&6.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73,

Cl0Yis Batista do Nasciinento.
Dácia Guterres d~ Silveira.
Dare! Fausto de Souza.
Diogo Branco Ribeiro.
Edelfride Gonçalo Correia de Souza.
Eduy Gatão.
Ely Andrade Leite.
Epitácio Gomes da Silva.
Ernani de Oliveira Bastos.
Francisco Cardoso ·Junior.
Francisco Santos Duarte.
Gentil Murce Ferreira.
Geraldo Moura de Almeida.
Gil Ferraz.
Hercilio de Andrade Silva.
Hobbes de Albuquerque.
Homero Duarte Currêa Barbosa .
Hugo de Aquino Vaz.
Hugo Luiz Addor.
Jaime Gualberto Dómingues.
iair Aleixo Marcheli.
Jair Garcia.
Jamil Bacha.
João AntOnio Nunes da Cunha.
João Ballin Neto.
João Batista Lago Bretas.
João Corrêa Neto.
João Pagy.
João Rodrigues.
João Valença Leite.
Joaquim Mendes Furtado.
Jorge Joaquim Dias Filho.
Jorge da Silva Maciel.
José Elias Moreira.
José Henrique Sá de .Mit·anda Pinto.
José Joaquim LOP<JS,
José Maria Café.
José Martins de Brito.
José de Oliveira Malta.
José Parera Montiet.
José Penedo.
José Pinto da Costa,
Luiz Pinto Valente.
Luiz Rena lo Bresda.
Manoel Cunha.
Mari-ana 'rimoteo da· Cofita.
Mario Vieira da Silva.
Mozart Nobre da Silva.
Nelson Augusto de Menezes.
Nilo Guimarães de Souza.
Ornar Jaque;; Marzagão .Barbuto.
Orlando José Gissoni.
Orlando Neves Timburibá.
Osw~ldo Sartori Paixão.
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7 4. Paschoal Alfano.
75. PÍmlo Wanderley Teixeira.
76. Roberto Nogueira ela Gama.
77. Rubem Fernandes de Olivoira ~
78. Rui de Araujo Lima.
79. Rui Pena Mo ta.
80. Swenon Montes de Camargo.
81. Valter Rocha Perez.
82. Vicente de Paulo de Almeida.
83. Vital Alves Filho.
84. Wandick Viana.
85. Vago.
86. Vago.
87. Vago.
88. Vago.
89, Vago.
90. Vago.
91. Vago.
92. Vago.
93. Vago .
. 94. Vago.
95. Vago .
. 96. Vago.
97. Vago.
98. Vago.'
9·9. Vago:
100. Vago.

15 -

Inspetor XV -

900$0

L Vago.
2. Vago.

3. Vago.
·.t. Vago.

5. Vago.

6. Vago.
7. Vago.

8. Vago.
9. Vago.
10. Vago.

11. Vago.
11. Vago.

12.
13.·
. 14.
15.

Vago.
Vago .
Vago.
Vago.
4

~

Laboratol'ista Auxilia•· VI -

1. Vago:
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
1 -

1. Vago.

Motorista VII ,-- 406$0

350$0
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2 -

Servente VI -

350$0

1. Germano de Araujo.
2. João Moreira da Silva ...
19 -

1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
S.
9.
10.

Auxilim· de VeterindPio VL ~ 350$0

Alberto Scheinden.
Antonio de Souza Lima.
Custódio Rodrigues Vieira.
Pnlmios da Paixão Carneiro.
Pedro Ferrar i.
Ricardo Roberto Ramos Alegre.
Vago.
Vago.
"vago.
Vago.

1·1. Vago.

12. Vago.
13. Vago.
14. Vago.
15. Vago.
16. Vago.
17. Vago_.
18. Vago.
19. Va~o.
'17 -

Aü,til'iar de Veterind1'io VII

~

.1.00$0

1. Carlos Bal'l.wsa de :Morais.
2. Militino Nogueira.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.·
13.
1'L

15.
16.
17.

Orlando da Silva Si mas.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
14 -

1. Vago.
2. Vago. ·
3. Vago.

4.
5,
6.
7.

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

Auxilim· de Veterinár•ío IX -

500$0

eso
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-ATOS DO PODUR EXÉCUTIVO

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
REPART!Ç.W -

SERVIÇO DE ECONOMU R\jRAL
'l'ABJ.:LA NU).llffiTG,\

,,

1

26
4
2
7

14
15
7
10
15
4

1
1

,,

3

5
95

21
8
5
1
2

1
14
2

Ref. de
Número - Função
Salário
Armazenista Auxiliar
VII
Classificador
..........
XII
Classificado1·
.........
XIII
Classifi(ador
XIV
.........
Classificador ...........
XV
Auxiliar: de Escritório
VII
Auxiliar de Escritório
V!li
Auxiliar de Escritório ....
IX
Auxiliar· de Escritório ....
X
Auxiliar de Escritório
XI
Praticante de Esoritório ..
VI
Inspetor·
X
.............
Inspetor
. .. . . .. .. ... .
X!:
Inspetor
- . . .. . .. ... . ..
XII
Inspetor
.............
XIII
Inspetor
. . . ... . . .. . .
XIV
Inspetor ...............
XV
Inspetor Auxiliar
.......
VIII
Inspetor Auxiliar ........
IX
Inspetor .E.specializado ....
XVI
·Inspetor Espeeializado ....
XVII
Inspeto1' Especiali.zado ....
XX
-Assistente Jurídico ........
xvn
1\'lotorista
.............
X.
v.
Servente
Tesoureü·~ .~u~iii~~ · :''::::::
Xli!

.

Salário
men3al
1,00$0
650$0
700$0
800$0
900$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
550$0
600$0
650$0
700$0
800$0
900$0
450$0
500$0
1 000$0
1 100$0
1 400$0
-1 '100$0
550$0
300$0
700$0
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1

Desenhista

3

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

4
2
'17

7:200$0

7 :80<)$'1
33:609$0
28:800$0
54:000$0
li13 :000$0
'126:000$0
r;H:Oüú$0

66 :OOO$•J
. 113 :800$0
26:400$0
6:600$0
50:400$0
16:800$0
1. 770:600$0

"Número -

1

anual

4:800$0
31:200$0
218:400$0
38:400$0
21:600$0
33:600$0
75:600$0
90:000$0
.\6:200$0
72:00080
63:000$0
26 ='•00$0

------

'l'ABEL:\ NU~lÉRICA .SUPLEM.Illi'l":\H

6

Despesa

Função

.............
..........
..........
..........
..........
..........

Ref. de
su ltirio

XV
Xll
XIII
XIV
XV
XVI

Salár-io
mcnsr~l

900$0
650$0
700$0
800~0

000$0
-1

:000~0

Despesa
anual

10 :800~0
23:100$0

8 ;.\00$0
57:600$0
43:200$0
24:000$0

167:400$0
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Relacão dos extranumerário.s mensalistas correspondente-s à tabela numérica aprovada pelo. decr~to n. 7. 614, de 13 de agosto de
!941.
TA~ELA ORDINÁRIA

1 -

Annazen'ista Attx-iliar Vll -

400$0

1. Jo..sé Leal Albuquerqúe.
4 -

Classificador XII -

650$0

1 . .Americo Teixeira Mendes.
2. Jo.sé Gonçalves de Sant'Ana.
3. José Isaac <!e Carvalho.
4. Renato Gomes Brandão. ·
26 -

Classificador XIII -

700$0

1. Almerindo dos Santos Corrêa.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
!4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
2ü.

Antonio Meira Bastos.
Aparicio, Milhomens.
Artur _Lope..s.
Domingos Mafra.
Edison Gome.s Ribeiro.
Edy!io Vieira da Cunha.
Fritz Schliebe.
Hermauo da Rocha -Carvalho.
João Duarte Dominice.
João Novaes. ·
João Truran.
Joaquim de Freitas Machado.
Joaquim Mendes.
José Patrício de Sonna.
Lamartine Nunes Monteiro.
Manoel Cavalcanti Lins.
Pedro Moríteiro de Oliveira.
Pedro Soares dos Anjos.
Raymundo Franci5co da Silva.
Rosil Guedes.
Samuel Ismael Nunes.
Samuel Mae Dowel! Pessôa.
Theoplistea de Souza Freire.
'Tibiricá Botto Guimarães.
\Valclemiro Araújo.
4 -

Classificado,. XIV -

800$0

1. · Eduardo de Queiroz Ba.stos.
2. Heladio :Ferreira Salgado.
3. Stelio Pereira de Carvalho.
4. Sylvio Ferreira Barbosa Pinto.·
2 -

ClCiss·ificad01' XV -

1. Nilo Sant'Anna Brauer.
2. Severiano de Paula Lima.

900$0
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7 -

Attxiliar de Escritório VII -

400$0

Antonio Pestana.
Dilson Teixeira da Silva.
Euclydes Josephino da Silva e Silveira.
Herondina Monteiro.
5. José Jací de Medeiros.
6. Mal'ia· Guimarães Werkena.
7. Nadina Dorningues da Silva.

1.
2.
3.
4.

14 -

A·uxiliar de Escritório VIJI -

450~ú

1 . Clara Machado.
2. Elza Rodrigues Alves.
3. Léa Miranda Land.

4. Maria Carmelita Ma'galhães Amorim.
5. Maria Gadelha.
·
6. Maria Thereza de Souza.
7. Nelson Sampaio.
8. Ney da Costa.
9. N1eanor de Azevedo Barros.
10. Noemi Ramos Guimarães.
11. Raymunda Monteiro.
"i 2. Sara Rocha 1\'liranda.
iii. Sarah Jucá.
14. Vasco ·Fernandes da Silva.
15 ..:.. AttxilíM de Escritório IX -

500$0

1. Antonio de Mello e Albuquerque.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
H.
12.
13.
H.
15.

Egas l\'lurilo Lemos.
J1Juclydes Cesar Menezes.
Hildebrando Lopes.
João Carlos Ca.raveli;
José l·laria de Barros Jucá.
L azaro Sampaio.
Mario Uchôa.
Miguel Carneiro de Campos Almeida.
Ossian' P•ppe Kappel.
Oswaldo Amaral.
Panúiá Silva.
Paulo Monteiro.
Raul Pontes Cavalcanti.
Raymundo Couto.

7 - A1cxiliiw. de Esc?''Ítório X 1. Carlo•b'· Corlett Pereira.
2. Elza PinLo de Oliveira.
3. Henrique fle Souza Ferro.
4 • J eeonimo Torres.
5. l\ianoel Alexandre Sobrinho.
6. l\IanoeJ Pil•etJ Patricia da Costa.
7 .' Túlio Hostílio Mal'tinf.; Haso.

Auxiliar de Escritório XI 1. Ami Botelho Taveira.
2. _Branlio Pessôa.
10 -

fl50$L

600~0
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3. Ciro Luiz. de Azevedo Marques.
/1. Gustavo Dallier Pereira.
5. Herundino da Costa LCal. ·
6. Hilário Rui Rolirn.
7. João_ Dias Paes Leme.
8. José Olintho Galvão.
9. l\Iaria Izabal '!'aborda.
iD. àlaria Luiza Amorim de AIJJUquerque.

i.
Z-.
3.
· "'.
5.
G.
7.

8.
9.

iO ..
11.

12.
13.
14.
1,5.
-1.
2.
3.
4.

15 :- P1'aticante de EsCl'Uón'o VI Anlouio da Costa.
Augusto Francisco da Silva.
Delohé Teixeira de Bittenc·.ourt. ·
I rene Nogueira Biertl1en.
Jaguaré Silva.
J'Jsé Pedro dos Reb.
Manoel Diegu().s Gonçalves.
Àfaria Nazareth Pessôa
Nerval ?\lareira.
Nelson Dias Gnccco.
Walkyria de Góes Fat·á.i.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
-1 - lns1Jel"or X - 550$0

Durval de Bonedo Guünarães.
.Joúo Damasceno GalYfio.
Alaria Luiza Penleado d~~ Salles Teixeit'tL
Rafael de Barros Vidigal.
1 -

1. Ney

l~'rcire

Inspetor XI -

G00$0

de Oliveira.

1 - Inspetor >;li 1. Eurico de Oli\·eira Santos.

1i30$0

/1· ~ I-nspelo1' XI li 700$0
1. Antonio Frcit•c de OliYcira.
2. Per si o Daniel,
3. Romeu Figueiredo.
-L Solon Nogueira Queiroz.·
3 - InspetoJ• XIV - 800$0
1. Geraldo 1\:Iol'etz-Sohn Monleiro de B<.u·ros.
2. João Batista -de Castro Junior.
3. Sinval Hodrigues i\1aehado.

5 -

Inspetor XY -- 90060

1. Fernando Hcl.'culcs l\Jont'Lal'(~S.
2. Flavio de Albuquerque Land-.

3. Luiz Pires de Sá.
4. Mario Gonçalves Ramos.
fL Samuel Nobrega de Siqueira.

350$0
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Auxiliar VIII -- 450$-0

1. Adhemar Martins Salles.

,2. Alberto Pessôa Monteiro.

3. Alexandre de Miranda J~eite.
4. Amaro Faustino de Barros·.
5. Anézio Yieira Cortez.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
"18.
"19.
20.
2L
22.
23.
.24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
.33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

Anselmo José do Castro.
Antonio 'Felix Bezerra.
Antonio Guarany i\lauá Guedes.
Antonio Luiz do Nascimento.
Antonio de Pactua RegO.
·Antonio Soares Carvalho.
Armando de Moraes Sarmento.
Arnaldo de Lima Borges.
Ary de Almeida Cavalcante.
Asperino Menezes.
Bento Fernandes Penha.
Gandi do Gomes da Silva.
Carlos Alberto Guimarães.
Charles Mac-Links.
'Egydio Infantini .
Emiliano Castor Neto.
.Epaminondas ele ·Souza Gouveia Sobrinho.
Franklin Washington de Azevedo Teixeira .
Francisco Ue PaUla Arantes.
Geraldo de Barros Gonçalves.
Gil Soares Guimarães.
Gilberto José de Freitas Morais.
Helio da Rocha Coutinho.

Henrique Vasconcellos Pires.
Horácio de Souza Bueno.

Ismenio Muciano de Oliveira.
Ivo Moreira .
Jansen Nogueira da Costa.
João Carlos Bastos.
Jofio Conde de Araújo. João Herrninio ela Silva.
João Pereira da Costa.
José Albuquerque Andrade.
José Augusto da Silva Braga.

40. José Bl'aga Castello Branco.
41. José Collaço V eras.

42. José Eslelita Leite ..

4.3. José Janmirio dos Santos.

411. José Leon Gosta.

45~ .Tosé 1\laynnrcl Ferreira.
,j,6. José Mecle.il·os Doúrado.
111. José Soares Cavalcanti.
48. José Taual'f de Medeiros.
1~,9. José Tavares Filho.
5ú. Jozino Frazão.
51. I.ourivaldo Bonifac1o Je Aragão.
52. L~wiano Ramiro de Carvalho.

53. Luiz Tarcisio do Valle.
6/1. ·Manoel Cat·neiro de Farias.
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55. Manoel Lom·enco Pinto.
56. Manoel Velloso Cosson.
57. M3rcelino Vieira da Silva.

58. Mauric-io Cunha.

59·~ Mauricio li'erraz.
õO. Moacyr Lins Pessôa de lHello.

61 . Odilon Bueno dos Reis.
Oswaldo Coutinho.
Oswaldo de Macedo.
Oswaldo de Mello e Albuquerque.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Paulo Guimarães Lindgren.
Raul Fontana Alvim.
·
Raymundo Veiga de Almeida.
Romulo Salles.
Venâncio Felix de Farias.
Waldemar da Costa Morado.
Waldemar Lins Marques.

Walfredo Lins Marques.
73. Vago.
74.
75.
76.
77.

Vago.
Vago.
Vago.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Vago.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

Vago.
78. Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

Vago.
Vago.
Vago.

Vago.
Vago.
88. Vago.

Vago.
Vago.
Vag·o.
21 -

Inspetor Auxilim· IX -

1. Adhemar Americo de Moraes.

2. Alcy Mafra Peixoto.
3. Almir Corrêa de Moraes Sarmento.
Arlindo Vieira Cortez.
5. Benedito de Araújo Cotrim.
6. Diniz Cavalcanti.
7. Everardo Ferreira· Soares.

!1..

8. Fernando Gurgel de Medeiros.
~.

Francisco Diniz Bessa.

1O. Gernldo Pedrozo Feliciano da Silva.
11. Gilson Gomes da Rosa.
12. João Mendes Godoy Filho.

500$0

.235

A'l'OS DO PODER EX~CU'riVO

236

·13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

João Primeiro Mies.
Jorge de La-Rocque.
,José Diog·o de Siqueira.
José Joaquim dos Santos.
José Paiva de Oliveira.
Luiz Ribeiro Campos.
Mario Cunha l\lonegàlia.
Plínio Cesar de Albuqum·que.
Santino Santo.

·s --;

Inspeto1" Bspeciotizarlo XVI -

1:000$0

1. Antonio Haroldo de Alaide.
2. Augusto Fausto de Faria.
3. Edison Cavalcanti Maia.
4. João 'reixcira de Carvalho.
5. ·José Fernandes Gandra.
6. Marcelo Pimenta Veloso.
7. Paulo Travassos Sarinho ..
8. Sanmel de- Castro Neves .Junior.
5 -

Inspetor Especirüiz:ru.lo XVII --:-· '1: 100$0

1. Antonio Bacila.

2.
3.
1.
5.

Dalmo Esteves de Almeida.
Ismael .T osé Cordovil.
Oscae Borges Pires.
Rrttll de Castro Lima.
'1 -

1 : '~00$0

Inspel01' Especial.izad9 XX. -

1. Ayt·es de AzeYedo.
2 - Assistente Ju.J"üUco XVII 1. João Soares Palmeira.
2. Tertuliano de -Menezes J\lilehcll.
1 -- Motol'ista X 1. Dini:t. AlYeB dos Santos.

'1: 100$0

550$0

H - Servente V - 300~0
··1 ...Adolpho dt; Albuquccqnc !\-ton VJJH-'gro.

2. Antonio de :\.raújo do Po1·to.
Antonio Chaves.
1, •· Cuslodio Vieira dos Santos.
5. ,Jaime Fcliciano Fortunalo de .Jesús .
. G. Joiio Batista de Andl'acle.
7. Joaquim dos Santos.
8. José ela Cunha Riheii·o.
9 .•José Fi,t•mino de Oliveil'a.
1O. José X aviCJ' i\Ii:mlcncgro.
·J·J. Lniz Rafael de Souza.
·12. i\loysés José da Silva.
t3. Olegal'io de Ca1·valho Gama.
H. \VHlclemar C[lctnno ele Almeida.

a.
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2 ---=-- Tesourei1·o Auxiliar Xlll -- 700$0

1. Domingos Pefxoto Braga.
2. Octavio Julio Silva.
TABELA SUPLEMENTAR"

1 -Desenhista XV -

900$0

1. Edgnrd Alves. Pereira-.
3-

Escriturário XII -

650$0

1. Antonio Angelina Pereira.
2 o Carmen Ferreira Lima.
3. Marilia Mormra Rochfort.
1 -

Escriturário XIII -

700$0

·1. José Achiles DantaB.
6 -

EscritUJ'áJ•io XIV -

800$0

1o Antonio de Mattos Serva o
2 .. Ar i no ·Marques da Silveira.
3. Basilio Ferreira Gom-es.
4. Emanuel Augusto Deslandes.
5. José Leite de Almeida.
6. Sebastião Aires ~e Oliveira
o

4 -

1.
2.
3.
4.

EscrituTário XV -

900$0

Altair lHoreira Torres.
Idalina Abreu Fia lho Nascimento Gurgel.
Maria José Barbosa Magalhães.
ÜBCar Hollanda Mor-eira.
2 ...:..... Escrilurár·io XVI -

1 :000$0

L Luiz de Souza Vaz.
2. Welson Camargo.

DECHETO N. 7 .6·15

-DE

13

DE AGOS'l'O DE'

1941

ipTova novçts ·tabelas numé1·icas para o pessoal extranuJnet•ário-mensalista da Direto1·ia de Aeronáutica_ Naval

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição,-decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-menoalista Ia Diretoria de Aeron·áutica Naval, do Ministério da Aeronáu ...
.ica, aprovadas pelo decreto n. 7. 018, de 26 -de marco de 1941, ficam
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imbstituidas pelas que se encontram anexas a este decreto, correndO
a despesa, na importância de 207:600$0 (duzentos e sete contos ,e
seiscentos mil réis), à conta da dotação orçamentária iwópria.
Art. 2.0 Revogarn-se as disposições em contrário.
Rio de Janeh•o, 13 de ag·Oslo de J91d, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República,
GE'l'ULIO VARGAS,

J oaq-nún Ped?'O Salgado F-ilho.

A. de Souza Costa.
MINISTÉRIO DA A:ERONAUTICA

REPART!ÇÃO-DlRETORIA DE AERONAD'l'!CA NAVAL
T·ABELA. NUMÉRICA

Número· -

12 .
7
1
1
4

Punção

Hef. de
Salário

Auxiliar de Escritório ..... : ..
Auxiliar de Escritório ....... .
Desenhista ................. .
Inspetor .... : . ............. .
Motorista .......... ·........ .

VIL
Xl

IX

Xlll
Vl!

Salário
mensaL
400$0
600$0
500$0
700$0
-100$0

Despesa
anual
57:600$0
50:400$0
6:000$0
8:400$0
19:200$0

141:600$0

25
TABELA NUMl~RICA SUPLEMP:NTAR

~úmero
!1

2
'i

Ref. de
_:_ Função

Salário

Escriturário ....... :.. ...... .
Desenhista ................ .
Desenhista ................ .

XIV
Xlll

XV

Salário
mensal

800$0
700$0
900$0

De:> pesa
anual
. 38:400$0
16:800$0
10:800$0

66:000$0

7
'l'ABl<~LA ORDiN..\RIA

1.2 -

Att.-caiaJ' de EscJ'itóJ'io- VIl

Agrael Pedroso.
Chicd Nagib Bechara.
lWgard Pinto Ferreira.
Edgard Trindade de Araújo.
Jayme Petra Mello.
Kleber Jacques da li'onseca.
João Néri de Oliveira.
Matheus Ribeiro de Souza.
Raymundo I~ima Ribeiro.
10. Robério Julio de Oliveira.
11. Ruy Qui ri no Simões.
12. João Guedes de Araújo '.l'avol'a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

400$0
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1.
2.
3•

4.
5.

6.
7.

7 - A·uxiliaí' àe Escri.tário XI Alberto Victor· Baptista .Pereira.
Aloysio Rodrigues de Carvalho.
.Amilcar .Portella.
Arnaldo .Pereira da Costa.
Haroldo .Por'lella.
Rubem da Costa· Velho.
Huy Pereira.

600$0

1 -Desenhista IX- 50.0$0
1. Yanio PinLo Hodrigues.

1 -

Inspeto1· XIII -

700$0

1. ]jduardo Guilherme de Faria Ribefl'o.
4 - Moto1·ista VII- .J.OOfW
1. .\.Jexandre Alves da Costa.
2. Hermogenes Gomes de Carvalho.
3. José DomingoS de .Figueiredo.
4. Haymundo de Souza Galucio.

1 -Desenhista X V- 900$0
1. Narciso dos Anjos Lima.
2 - Destm../âsta Xlll
700$0
1. Oscariiw de Almeida Albuquerque.
2. Sandoval Menezes Lima.
1, - Escrit.unh·io XIV - ROOlíiO
1. }dbano de Carvalho:
2. Deocleciano COsta.
3. Murillo Noronha.
4. Ruy Tavares Drumond.

DECH..Kl'Ü X. 7 .6·16,-

DE

·18

DE

AGOS't'O

DE

1941

nurnét•ic'as Pa't'a o pessoal :·extranumerá1'io-mensalista do Serviço de Pundos da. Primeira Regldo Müitm·

Ap1·ova lnova.s tabelas

O PreSidente da Reptíblica, usando da atribu:ção que lhe confere
o art. 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal exlranumerário-meusalista do Serviço de Fundos da Primeira Região Militar da Diretoria
de Fundos do Exército, aprovadas pelo dec.reto n. 7 .161, de 9 de maio
de t941, ficam substituidas pelas que se enconh:am anexas a êste
decreto.
Art. 2.0 A despesa correspondente. na importância de 181:200$0
(cento e oitenta e um contos e duzenl(\$ mil réis), será atendida pela
Verba 1 - Pesso·aJ, Consignaçã.o II - Pessoal li:xiranumerário, sendo
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32:400$0 (trinta e dois contos e quatrorenluE mil réis) à conta da
Subconsignação 05 - l\Iensulist.as e 11J,S :800$0 (cento e quarenta e
oito contos e oitocentos mil réis) à-· conta da Subconsignação 08 _..,.-Kovas ad.missões, etc., do vigente or1;amento do Ministério ela Guerra.
Art. 3. 0 Revogarn.-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 19/d, .120.0 da Independência

.

e 53.0 da. República.

Euricc G. Dutra.

A. ele Souza Çosta.
J\!JNISTtRIO DA GUERRA
SERVIÇO DE FUNDOS DA 1." REGIÃO MILITAR

REPARTIÇÃO -

TABELA NUMÉRICA

Número -

FUnção

Ref. de

salário

Salário
mensal

Despesa
anual
24:000$0
8:400$0

4

Auxiliar de Escritório ..... .

IX

50080

2

Praticante de Escritório ... .

VI

350~0

32:400$0

6
TABELA NUMÉRICA SVPLEMEN'f AR

R e f. de
NÚmero -

1
2

8
8
8
6
5

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Fungão

..................
........•..........
............. ' ....
..................
............ ' .....
..................
..................

salário
li

IIl
IV

v

VI
VII
VIII

Salário
mensal

Despesa
anual

150$0
200$0
250$0
•30080
350$0
40Ó$0
450$0

1 :Süc\$0
4:800$0
2'• :000$0
28:800$0
33:600$0
28:800$0
27:000$0

11!8:800$0

38

Relação do.s extram.u11erários mensalistas corre-sporidentes. às tabelas numéricas .aprovadas pelo decreto n. 7 .616, de 13-8-1941:
TABÉI.. A ORPINÁRIA

4 -

Auxiliar de Escrit6rio IX -

500$0

1 . Antonio Sales Gonçalves.
2. Augusto Cláudio Ferreira.

3. Humberto Cesar Martins.
4. Perciliana Semiramis de Mac·e-do Souza Block.
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2 . ::::.. . Praticarite de Esc1'itório VI -

.:JDU<lU

L Vago.
2. Vago.
TABELA SUPLEMENTAR

1 -

Auxiliar li -

150$0

1. Elisa Gomes.
2 -

Auxiliar III -

200$0

1. Ambrosina Ferreira Neves.
2. Judith Soares da Paixão.
8 -

Auxiliar IV -

250$0

1. Eulalia da Silva.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

João Rodrigues de Almeida.
José de Amo rim Rocha.
Manoel Justino.
Nicomecte Peixoto.
Orlando Te·ixeira da Silva.
Otavio Vanderlei dos Santos.
Sodré Juvêncio Péres.
8 -

Auxilia,. V -

300$0

1. Antonio de Aguiar Filho.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antonio Augusto Amo rim.
Alvaro Dias.
J e.remias Amaral.·
João Anselmo da Cruz.
José Gonçalves .Mineu.
Luiz Mendes da Silva.
Manoel Bezerra.
8 -

Auxiliar VI -

350$0

1. Antonio Geraldo do Nascimento.
2. Euge.nio Rocha.
3. Hortencio Hafael dos SantOs.
4. Juvêncio Mationes Filho.
5. Manoel Cardoso de Jesus.
6 ·. Nelson Martins da Rosa.
7. S1lvarino Corrêa.
8. Vago.
6 -

Auxiliar VII -

400$0

1. Acacio Carneiro da Silva.

2.
3.
4.
5.
6.

Antonio de Araujo Pereira.
Carlos Lourenço de Azevedo.
José Soares dos Santos.·
Rubens Simões D' Avila.
Sebastião de Magalhães.

Col. de Leis- Vol. VI

16
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5-

Auxiliar VIII -

450$0

· 1.. Francisco da Silva.
2. José Rosa de Araujo.
3. Obio Firmino d·e Faria.
4. Romeru Faria de Matos.
5. Valdeck Julião de Souza;

DECRETO N. 7.617- DR 13
.Dispõ~

DE

AGOSTO

DE

1941

sobre as condições do suprimento"·. de energia à Central Elétrica
Rio Claro, S. :A.

·

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere·o art. 74, .letra a da Constituição, e tendo em vista o disposto no
.qecreto n. 7 .217, de 2ô de maio de 1941, decreta:
Art. 1. 0 O suprimento de energia que, - pGJr força do decreto
n. 7 .217, de 26 de·maio de 1941, a The S .. Paulo Tramway, Light
and Power Co. Ltd. devérá fazer à Central Elétrica Rio Claro, S. A.,
através das linhas de transmissão da Companhia Paulista de Estradas
.de Ferro, o~edecerá às seguintes condições:
·
I - a carga ligada da Central Elétrica Rio Claro S. A. é considerada como correspondente a dois mil (2.000) kw.
II - a demanda será. a maior carga ligada verificada ·durante
qualquer período de dez (10) minp_tos consecutivos, .no decorrer de
.cada mês, expressa em kw, e registada nos aparelhos pm'a esse
fim instalados na sub-estaCão de Cordeiro, da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro; entretanto, para o fim de 'extração das contas, a
demanda não poderá ser inferior a mil e duzentos (1.200) .' kw.
III - a Central Elétrica Rio Claro S. A., pagará a The S. Paulo
Tramway, Light an(\- ·Power Co. Ltd.· as seguintes quantias mensais:
a) uma, ·correspondente. à demanda prevista no n. li deste artigo, à -razão de vinte e sete mil réis _(27$0) o kw, sendo que o pagamento não poderá ser inferior· a trinta e dois contos e quatrocentos
miL réis (32:400$0);
b) outra, correspondente ao consumo de energia elétrica verificado, à razão de quarenta e oitO (!J:S) réis o kwh, obrigando-se a um
·mínimo Lie vinte contos setecentos e trinta e seiS mil réis (20 :736$0)
com direito a quatrocentos e trinta e dois mil (432.000) kwh, correspondentes ao fator da carga de cincoenta pOr cento (50 o/o) 'em relação à demanda mínima estipulada no n. li deste artigo;
c) outra fixa, de duzentos mil réis (200$0), pelo aluguel do aparelhamento de. medição.
§ · 1. 0 Esses pagamentos, que são independentes de interrupções
nos serviços da Central Elétrica Rio· Claro, S. -A., serão efetuados nos
escritórios de The S. Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd.,
dentro dv prazO de dez ( 1O) dias, contados a partir da· ápresentação,
pela última empresa, das contas respectivas.
§ 2.0 A falta do pagamento, dentro do prazo estipulado no pará,
. grafo anterior, é passivel de multa diát~a equivalente a cinco por
cento (5 %) ·do valor da conta.
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§ 3.0 As contas sorrerao abatimento na parte relatiVa à letra a
do n. IH deste artigo, se houver interrupção de· fornecimento por
The S. Paulo" Tramway, ·Light and Power Co·. Ltd., sendo o abatimento proporcional à duração da interrupção ..
Art. 2.0 O uso pela Central Elétrica l).io·Claro S. A., dás linhas
de transmissão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro será
feito nas condições seguintes:

I - A "Paulista", proprietária das linhas transmissoras de
energia elétrica destinada à tração de' seus comboios, concede à
''Gentral Elétrica", em obed·iência às disposições do decreto supra
mencionado, .o uso, em conjunto, do trecho dessas linhas transmfssoras, compreendido entre Jundiaí e a sub-estação de Cordeiro, situada
na localidade do mesmo nome- quilómetro 116,965 -; afim de que
por elas a "Central Elétrica" receba energia elétrica de '"l'hé São
Paulo Tramway, Light and Power Co .. Ltd. ".
II - O preço do uso das .linhas e serviço de· transmissão, que
será pago pela "Central Elétrica", em São Paulo, à "Paulista", dentro
. dos dez (10) dias seguintes ao" em que houver aquela recebido de
. "The São Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd. ",a conta mensal
do seu consumo, se comporá da qUota fixa de cinco contos de réis
(5:000$0), e da taxa variavel de doze réis (12) por kwh medido na
·sub-estação de Cordeiro.
III ...:._ Conforme determinaoão expressa do decreto n. 7. 217, de
26 de maio· de 1941, no seu Útigo 1. 0 , parágrafo 3. 0 , será de dois mil
(2.000) kwh, medidos na barra da sub-estação de Cordeir.o. ~f:>_X
cluidos das perdas previstas no item VI det->te artigo), a potência máxima a ser transmitida à "Central Elétrica", por intermédio das linhas
de transmissão, da "Paulista'', salvo resolução em contrário do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
IV - Em Cordeiro, deverão sm· instalados os equipamentos adequados para medicão e controle da demanda e consumo, acordados
entre a "Central Elétrica" e "The São Paulo Tramway, Li.ght and
Power Co. Ltd. ", sem onus de qualquer natureza para a "Paulista,',
e sem reflexo no regime de fornecimento de energia elétrica que a
"Paulista" mantem com a "The São. Paulo Tramway, Light and Power
Co. Ltd. ".
'V- Para efeito do cálculo da .energia consumida pela "Paulista"
e consequente dedução dos valores registados em Louveira, as demandas em dez (10) minutos e os consumos em kwh rc~istados no
aparelho da "·Central Elétrica", em Cordeiro, serão acrescidos de 5%,
afim de compensar as perdas de transmissão e transformação da
energia fornecida à "Central Elétrica".
§ 1.0 Afim de indenizar a "Paulista" das perdas estáticas do
transformador .instalado em Corde'ira, a "Central Elétrica,' pagará
mensalmente à "Paulista" a qüota fixa de tem mil réis (100$0).
§ 2. 0 . Se tais medidores forem instalados no lado de alta tensão
âos transformadores de· Cordeiro, a perCentagem a ser acrescida fi. eará reduzida apenas a três por cento (3 %), para compensar somente as· perdas de . transmissão.
VI - Efetuando atualmenté a "Pauli.sta", em Louveira, o controle de sua demanda máxima não somente por intermédio de um
"relay" totalizador, como Lambem por intervenção manual direta na
ca.fga dos circuitos, e ficando, por força do fornecimento que. vem
sendo feito à Companhia Campineira de Traç~o, Luz e Força, nos ter-
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mos do decreto n. '5.992, de 19 de julho de 1940, e daquele que,
por disposições do decreto n. 7 .217, de 26 de maio de 1941, será
Jeito à Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro, na impoSsibilidade de exeroer aquele controle em sua demanda exclusiva, ficai·á a "Central Elétrica", em vista do que dispõe o referido decreto n. 7 .217, no seu artigo 1. 0 parágl'afo. 2. 0 , responsavel, conjuntamente com a Companhia Campineira de Tração, Luz e Forca, de
acordo com o que dispõe o artigo 3.0, item VI do decreto n. 6. 282,
de. 13 de setembrO de 191~0, pelos acrés-cimos verificados sobre a demanda máxima de dezesseis mil sete-centos e sessenta (16.760), kws,
que vem vigorartdo nas ,;antas mcnsai•s de fornecimento de energia
apresentadas à "Paulista", e devidas a "The São Paulo •rramway,
Light & Power Co. Ltd." com exceção dos exces:sos de demanda
que forem resultantes dos serviços -próprios da "PauUsta", isto .é,
de aumento de intensidade de tráfego ou da extensão da tração elétrica ao trecho compreendido entre Itirapina e Jaú, do qual resultarD. a elevação da demanda. supra mencionada de dezesseis mil setecentos e sessenta (16.7·60) kws, para dezenove mil duzentos e sessenta (19.260) kws. A responsabilidade conjunta da Companhia Gampiueira de Tração, Luz e Força e da Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro será atribuida a cada uma delas na propor\.ão dos
fornecimentos fixados por fo1~ça dos decreto~ ns. 5.992, de 19 de
.iulho de 1940, e 7 .217, de 26 de maio de 1941, com as alterações
que por ventura sejam estabelecidas pelo Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica.
Os referidos excessos sobre a demanda máxima serão determinados -pela diferença das demandas registadas simultaneamente em
Louveira e a soma das verificada,s em Taubaté e Cordeiro, devendo
o excesso· verj_ficado ser acre.scido das perdas previstas no presente
decreto e do que dispõe o decreto n. 6 .282, de 13 de setembro de
1 940; no seu artigo 3. 0 , item V. Esta indenização será paga à razão
de dezoito mil réis (1880} por "kilowatt", por mês, e por tantos
meses em que se refletir aquele aumento.
·VII - Para o efeito do item anterior, a intensidade de tráfego
será medida pelo peso bruto total rebocado de trens de passageiros,
de mercadorias e de ser-viço no trecho de maior tráfeg·o da "Paulis~a ", isto é, cnlre J undiaí e Campinas, num dia civil de· O (zero) horas
às vinte e quatro (24) horas. A intensiàa.de máxima do tráfego, assim contada, é de quarenta mil (4.0.000) torieladas.
Verificada maior intensidade de tráfego, a demanda limite de
dezesseis mil setecentos e sessenta (16. 760) kws será acrescida de
uma percentagem equivalente à que for verificada entre a intensidade do tráfego atingida e o limite prefixado. É facultado à "Central Elétrica", quando esta julgar conveniente, o exame dos elementos a que se refere esta '!·láusula.
VIII - A conta proveniente' desses excessos de demanda deverá
ser paga em São Paulo à "Paulista", dentro d,os dez (10) dias seguintes à· data da apresenLação.
IX - A responsabilidade da "Central -Elétrica", no tocante
aos exces.sos de demanda prevista no item VL deste artigo, cessará
um·a vez a mesma entre em acordo com "The São Paulo TramWay,
Light & Power Co. Ltd. ", para que seja colocada, em Cordeiro, aparelhagem adequada de medição, que torne independentes dos-da "Cen-
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trai Elétrica", o consumo e a demanda d~ "Paulista". Nessa hipótese,
prevalecerá. unjc~ment.e o que disrõe o inciso V, sem prejuizo da
responsabilidade da "Central Elétrica." para com a "Paulista" pelo
débito re:mltante dos excessos de demanda verificados até a instalação
do equipaiT}ento a que se refere esta cláusula.
X - Ficará a cargo exclusivo' da "Paulista" a conservaç•ão das
linhas trJnsmissoras-.
·
XI - A "Paulista" empregará seus melhores 0sforços para dar
bom serviço de transmiss5.o de energia elétrica destinada à "Central
Elétrica".
Parágrafo único. Em caso. porem, de s·er verificada qualquer
anormalidade no sistema elétrico da "Paulista", nociva ao seu serviço
e proveniente da carga adicional transmihda à aceEtral Elétrica", a
"Paulista" se reserva o direiLo de solicitar a intervençào do Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica no sent.ido de que cessem as
referidas anormalidades ou para que se,ja efetuado o cancelamento
desta transmissão.
XII - A Central Elétrica deverá instalar em Cordeiro todo o
aparelhamento elétrico necessário para que a derivação· possa ser
efetuada por intermédio da barra de oitenta e oito mil (88. 000) volts,
daquela sub-estação. A ligação da barra para o transformador deverá
ser feita, a título precário, por intermédio de chaves ~ecas de oitenta
e oito mil (88.000) volts. Se o fornecimento de que trata o decreto
n. 7 .217, de 26 de maio de 19111, se prolongar por mais de um ano.
a "Central Elétrica" providenciará a instalação, entre o transformado!- e a barra, de umn chave a óleo de alta ten:;ão de' trezenl.os e
cinquenta mil (350.000f kva de capacidade, pelo menos, e suficiente para intelTOmper 83 ccn-r•.mtes de curto circuito e dispondo de
todos ~os "relays" e proteções exigidos para esse fim.
Toda;;: as plantas e desenhos de conjunto e de det-alhes, antes de
executados, bem como Qualquer alti~raç,ão que neles venha a ser
posteriormente efetuada; apresentados pela "Central Elétrica" à "Paulista", serão submetidos à aprovação prévia da Divisão de Aguas do
Departamento N-acional da Produção 'Mineral.
·
XIII ·- Nos termos expressos do § 2.0, do art. 1.0 , do decreto
n. 7 .217, de 26 de maio de 19l.d, a "Central Elétrica" providenciará
para que o suprimento se realize com a maior segurança e responderá por todos e quaisquer projuizos que causar à ''Paulista".
XIV - É facultado à "Paulista" quando esta julgar conveniente,
e por intermédio de "The São Paulo Tramway, Light & PO\ver Co.
Ltd. ", proceder às aferições dos equipamentos de medida e de controle
de demanda, instalados em Cordeiro.
XV - Devendo as instalações de transforrriador e chaves a óleo
ser feitas em terreno de propriedade da "Paulistu ", responderá a
"Central Elétrica" por qualquer prejuizo que possa resultar à "Paulista" da utilização do referido terreno, ficando obrigada a retira,r
imediatamente, cessado o fornecimento, toda a instalação existente.
§ 1.0 A falta de pagamento das contas· de que trat._am os itens li.
V e VI, nos prazoS neles fixados e no item VIII estipulados é passivet
da multa diár"ia equivalente a cinco por cento (5 o/o) do montante
das .contas até o seu pagamento.
§ 2..0 A Companhia Paulista de Estradas ·cte Ferro poderá propor
.aumento da quo-ta fixa de cem mil réis (100$0) constarite do item V
e relativo às perdas estáticas do transformador na sub-estação de
·Cordeiro, desdci que ~eja verificado que o rendimento desse trans-
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formador é inferio"r a noventa e sete centésimos {0,97) com a carga
de dois mil (2.000) kw e o fator de potência de setenta e cinóe>
centésimos (cos 0 = 0,75).
Art. 3.0 O suprimento cte· energia feito por The S. Paulo Tramway, Light and Po,v.;rer Co. Ltd, poderá ser suspenso:
a) para reparações, com lieenÇ"a prévia do Conselho Nacional de
Aguas. e Energia Elétrica; .
b) em obediência às orct0ns dos FJOderes públicos federais;
c) por motivo de força maior· que deve ser justificado perante o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Parágrafo único. Fora des·ses casos, a interrupção do fornecimento será considerada infração do disposto na letr·a a do art. 1. 0 do
decr:eto-lei n. 1. 345, de 111 de junho de 193D, sujeita àS penalidades
previstas no art. 19 do decretO-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938.
Art. 4.0 A Central Elétrica Rio ClarO S.A. pagará à Companhia
CampineiJ'a de Tração, Luz ·e Força a quantia mensal de um conto de
réis (1 :00080) pelo aluguel do transformador e chaves' de r·utura
dupla por- está. cedidos.
Parágrafo únic"o. Pelo não pagamento até o dia dez (1 O) de
cada mês incorrerá a Central Elétrica Rio Claro S. A. na multa diária
de cinquenta mil réis (50$0) até que .O débito seja 'Saldado.
Art. 5. 0 As multas previstas neste decreto serão impost:J.s pela
Divisão de Aguas, que promoverá sua cobrança por ação executiva
no ,Juizo competente, d!3sde que não sejam pagas dentro do p~azo de
oito (8) dias.
Art. 6.° Fica assegurado à Central Elétrica Rio Claro S.A. o
direito ao recurso das decisões da Divisão de A€;uas, para o Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica:, desde que seja feita a prova
do pagamento das multa-s.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 19ld, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da· H.epúbllca.
GETULIO V ARGA,S.

Carlos de Souza DuÇLrte.

DECRETO N. 7.618-

DE

13

DE

AGoSTo

DE

1941

Cria uma Estaçào Experimental de Frio, no Estado de
e dá outras providências
f~re

Pernambuco~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cono art. 7.4,· letra a, da ConstituiÇ-ão, decreta: ·

Art. 1.° Fica criada, no Estado de Pernambuco, uma Estacão
Experimental de Frio, que ficará subordinada ao Instituto de Experimentação Agrícola do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
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, Art. 2. 0 As· despesas para o custeio da referida ·Estação correrão
por conta das , verbas consignadas ao' .Instituto de Experimentaç,ão
Agrícola do Minist~rio da Agricultura, no orçamento de despesas da
União, para o corrente exercício. ·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.619-

DE

13

DE AGOSTO DE

1941

Dispõe sob1·e a ampliaç-ão das instalações de acumulação da Empresa
Lur. e Força Elétrica Tieté 8. A. e da Com,panhia Luz e Força
Tatui, no rio Sorocaba, Estado de São Paulo, e dá outras provi-dências.
O Presidente da República, usando da atribuição -que lhe confere
o art1• 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 2.059,
de 5 de março de 1940,;
Considerando que a medida foi julgada necessária pelo Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 A Empresa Luz e Força Elétrica de Tieté, Sociedade
Anônima, e a Companhia Luz e Força Tatuí, conjuntamente, amplia..;.
rão as instalações de acumulação respectivas, mediante a construção
de uma nova barragem no rio Sorocaba, a cerca de 6,5 km a montante da atual.
Art. 2.o. Dentro do prazo de três meses, a contar da publicação
deste decreto, deverão as mencionadas -empresas apresentar à Divisão
de Águas do Ministério da Agricultura os seguintes elementos:

t - De ordem geral:
a) planta do conjunto das instalações atuais e futuras, em escala
1 :10.000, indicando os proprietários ribeirinhos a serem desapropriadó_s;
b)· curvas de carga do sistema, durante os anos de, 1938, 1939,
1940 e 1941 (dois primeiros quadrimestres)-, mostrando os período~
em que o mesmo sistema não satisfez às necessidades do mercado
consumidor, e dando â estimativa da energia deficitária;
c) diagrama dos n-iveis dágua no reservatório, tambem dur~nte
os anos de 1938, 1939, 1940 e 1'941 (dois primeiros quadrimestres);
d) ·estudo do regime fluviométrico do rio Sorocaba, ·com um mínimo de 15 medições, obtidas a montante das instalações atUais. e
fóra da influência do remanso;
e) dados que permitam ligar as cargas às. vasões correspondentes.
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li - Referentes ao futuro reservatório:
f) pla_ntas dá área inundada, em escala de 1 :2. 00(), com curvas
_de nivel e-spaçadas de 0.5 m;
g) cálculo do remanso;
h) cálculo do volume de acumulação.

III -

Relativos à nova barragem:

i) justificação do tipo e dos materiais adotados;
· j) cálculo da estabilidade, para as alturas definidas no art. 3. 0

_e sujeitas à -confirmação da Divisão de Águas;
l) planta, na escala de 1:200, e ,cortes, na de 1 :50;
m) estimativa da descarga máxima e cálculo do vertedouro;
n) orçamentos.
Art. 3.0 A cota da crista da barragem será_ fixada na Divisão
de Águas do Ministério da Agricultura, após a apresentação dos ele.mentos de que trata o artigo anterior, tendo em vista obter o máximo
volume de acumulação economicamente permissivel.
Parágrafo único. A critério da citada repartição, poderá a construção da barragem ser feita ém etapas, devendo a primeira satisfazer
às necessidades imediatas dos mercados consumidores.
Art. 4.0 Aprovados os projetos pelo Minist~o da Agricultura, as
desapropriações serão iniciadas de conformidade com o decreto-lei
n. 3.365, de 21 de junho de 1941.
O prazo para o acordo a que se refere o art. 10 do decreto-lei
·aludido será de um mês, que se contará da public8.ção do ato que
aprovar os projetos em apreço.
Será aplicado, em processo judicial, o regime de urgência previsto pelo art. 15 do decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 5.0 O Ministro da Agricultura fixará, outrossim, as datas
de início e terminação das obras.
·
"Art. 6.0 A despesa correspondente a essas obras, ora autorizadas, inclusive a dos respectivos estudos, trabalhos preparatórios, cons. truções e desapropriações, será dividida pelas duas empresas proporcionalmente às potências instaladas nas suas usinas.
Art. 7.0 A partir do mês em que forem concluidas as obras, o
cômputo da taxa de utilização, fiscalização, assistência técnica e estatística, pagavel pelas duas referidas empresas, atenderá às seguintes
.estipulações:
a) para ambas as usinas, a altura de ,queda bruta média será
uma só, definida pelo nivel médio a montante, no novo reservatório,
e pelo nivel médio a jusante, na secção de restituição;
b) a descarga industrialmente aproveitada, em conjunto, será
obtida, levando-se em .conta a nova acumulação e a descarga máxima
-de derivação total; para cada usina caberá uma 'fração proporcional à
respectiva potência instalada.
Art. 8.0 Se qualquer das duas referidas empresas desrespeitar,
.sem motivo ponderavel, as datas ou os prazos previstos no presente
decreto, ficará sujeita à multa diária de um conto de réis (1 :ü00$0),
.sem prejuizo de outras penalidades estipuladas em lei.
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Art. 9. 0 A Divisão de Águas do Departamento Nacional da Pro-dução Mineral do Ministério da Agricultura destacará um dos seus
engenheiros para acompanhar, no local, as operações e providencias
necessárias à execução do presente decreto, tendo em vista a urgência
das medidas determinadas.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941 1 120.o da Independêricia e

53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.

DEORETO N. 7.620-

DE

13

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza a Companhia Paulista de Est?·adas de Ferro a
construir linhas de transmüs.ão no Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda

no~..Diário Oficial

DECRETO N. 7.621

-DE

13

DE

por falta de pagamento.

AGOSTO

DE

1941

Concede inspeção pe-Pmanente ao Colégio Progresso de
Araraquara, no Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial pçT falta de pagftmento.

DECRETO N. 7.622

DE

13

Dffi AGOSTO DE

1941

Outoraa concessão à Companhia Força e Luz de Uberlândia, para aproveitamento progressivo da -energia hid?·áulica de um trecho fiO
rio Uberabinha

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere
o artigo 7Jk, letra a,. da Constituição, e nos termos dos arts. 150 e 164
do Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e 6.o
do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:

Art. 1.0 É Óutorgada à Companhia Força e Luz de Uberlândia,
· respeitados os direitos de terceiros, anteriorm-ente adquiridos, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica, na
forma do art. 164, primeira parte· da letra b, do Código de Aguas,
,do trecho do rio Uberabinha, rio público do domínio do Estado de Minas Gerais, compreendido .entre a Ponte do Vau, da estrada que liga
Uberlàndia a rtuiutaba, e um ponto situado a quinhentos (500) :metros
abaixo da Cachoeira dos Martins, no municípjo de Uberlândia. Estado
de Minas Gerais, cOm um d-esnivel aproveitavel de cinquenta e quatro
(54) metros.
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Parágrafo único. O apr~veit~me~~o· imediato correspond-er;í à utilizacão da vasãa de cinco mil duzentos e noventa e um (5. 291) litros:
por segundo, ou seja à potência de dois mil setecentos e oitenta
(2. 780) kw.

Art. 2.0 O aproveitamento destina-se ao reforço dà Usina dos
Dias, de propriedade da concessionária, bem como à interligação com
a Usina Pissarão de propriedade. da Empresa Força e Luz de Araguarí.
S. A., associada da primeira.
Art. 3.0 A título de exigências preliminares das contidas no artigo 158 do .Código de Águas, e que, por isso rpesmo deverão ser cumpridas integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o presente
decreto, a concessioriária obriga-se a:
I - Apres·entar dentro do prazo de um (1) ano, contada da data
do regísto de~te decreto na Divisão de Águas, em três (3) vias:
a) estudo hidrológico da região - curva de ·descarga do rio, obtida mediante medições diretas c c.orrespondente, pelo menos, a um(1) ano de observacão;
b) planta em escala razoavel do trecho do rio a aproveitar, com indicação dos terrenos marginais inundaveis p-elo "remous" da barragem;
c) estudo da acumulação e cubação da bacia;
d) perfil geológico do terreno no local em que deverá ser construída a barragem;
e) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação do
tipo adotado;
·
f) cálculos e desenhos detalhados dos vertedouros, adufas, comPortas, tomada dágua, canal de adução e castelo dág'ua devendo serobServadas nos desenhos, escalas razoaveis;
g) justificação do tipo de conduto forçado adotado; cálculos indispensaveis; planta e perfil com todas as indicações necessárias, devendo ser observadas es'calas' razoaveis;
h) cálculos e desenhos dos pilares, pontes e blocos de ancoragem,.
indispensa:veis aO assentamento dos condutos forçados;
i) .cálculo do martelo dágua e cálculo e projeto da chaminé de .equilíbrio;
.
. . , ._.;
-j) justificação do tipo de turbina adotado, rendimento sob diferentes cargas em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; sentido de-rotação· e rotacôes por minuto; velocidade característica e velocidade
de embalagem ou disparo; reguladores e aparelhos. de medição; regulação de 'velocidade· com 25,. 50 e 100% de variação de carga; tempo de
fechamento;· desenho devidamente cotado;
k).projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;
l) justificação do tipo de gerador adotado; sentido de rotação; tensão frequência e potência calculada com COS 0 que não exceda 0,7; rendimento sob diferentes cargas em ·múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até
plena carga, respectivamente com GOS 0 = 0,7 GOS 0 = 0,8 e GOS
0
1; regulação da. tensão e sua variação; reguladores; queda de
tensão de curto circuito; detalhes e característicos fornecidos pelos
fabricantes; .tipo, potência, tensão, rendimento e acDplamento da ~xci
. ta triz, GD2 do grupo motor ger:ador;
m) esquema geral das ligações;
n~ para os transformadores, elevadores e abaixadores de tensão,
as mesmas exigências feitas para os geradores;
·
o) desenhos dos quadros de controle com indicação de todos os '
aparelhos a serem neles montados;
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p) desenhos detalhados, (planta e elevação) das celas de baixa e
alta tensão com indicacão de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem como das entradas e saidas dos condutores, e suas ligações às barras gerais;
·
q) desenhos indicando a sai da de· alta tensão da, transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações contra superteD;sões;
r) ptojeto da linha de transmissão - planta e perfil da linha:
cálculo mecânico e elétrico com COS 0 = 0,8; ·perda de potência;
tem:ão na partida e na chegada; distância entre condutores;
s) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e discriminação dos materiais empregados;
t) orçamento. detalhado para cada um dos iteús acima.

II - Obedecer em todos projetos, salvo no que o contrato expressamente determinar, as prescrições das normas seguintes, que
estiverem em vigor:
·
-a)
b)

c)
d)
e)
f)

Verband Deutscher Elecktrotechrliker (V.D.E.);
Verband Deutscher Ingenieure (V .D.l.);
American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.);
American Sociéty Mechanical (A. S. M.) ;
British Engineering Standards Association (B.E.S .A.);
International Electrical Comission (I.E.C.) .· ·

Parágrafo únieo. Não serão aceitos carléis ou normas inferiores
aos acima estipulados, sejam ou não deles derivad'os.
III - Registar o presente ·decreto na Divisão de Águas do Ministério da. Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de- 15 de janeiro de 1935.
IV - Assfnar o contrato de coneessão dentro do prazo de um
(1} mês, contado da data da publicação da aprovação da minuta pelo·
ministro da Agricultura.
V - Apresentar o contrato de concessão à DiYisão de Aguas
para os fins de regiSto de que trata o deCreto n. i3, de 15 de janeiro
dB 1935 dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registo no
Tribunal de Contas.
Art. 4.0 A minuta de contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministério da Agricultura.
Art. 5.0 A P'resente, concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos,. 0ontados da data do· reg isto do respectivo· contrato na Divisão
de Águas.
·
Art.- 6.0 O capital a remunerar será o efetivamente irivertido
nas instalações da concessionária, em· função de sua indústria, concorrendo, de forma ·permanente, para a producão, transmissão, transformação e distribuição da energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão ae Águas, no momento oportuno, e _trienalmente reyistas, de
acordo com o disposto no art. 180 do Código de Águas, sendo que a
justa remuneração do capital será fixada no contrato. disciplinar da
presente concessão.
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.
Art. s.o Para a manutenção da integridade do capital a que se
refere o art. 6.0 do presente decreto, será criado um fundo de reserva que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou
impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
"fundo de estabilização" será realizada por quotas especiais, que incidirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo-se em vista a duraçãO média da· material a
cuja renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na él)oca da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, reverterá ao govêrno do Estado de Minas Gerais toda a propriedade da concessionária que no moinento existir em função exclusiva e permanente da produção, trans-missão, transformação e distribuição da energia elétrica, referente ao
aproveitamento cone-edido, mediante indenização do custo histórico
deduzido da depreciação e da amortização existente, de conformidade com o estipulado no art.. 165 do Código de Aguas.
Art. ·10. Se o governo do Estado de Minas Gerais não fizer uso
do direito que lhe concede o artigo precedente, a concessionária poderá requerer ao Governo Federal, na forma que for estipulada no
contrato da presente concessão, a renovação da mesma.
Art. 11. A concessionária gozará, desde a data do regist~ de
que trata o n. V do art. 3. 0 , enquanto vigorar esta cone-essão,
dos favores constantes do Código de Aguas e das leis especiais sobra
a matéria.
Art. 12. Revogam-se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Ca'tlos de Souza
DECRETO N. 7.623 -

DE

13

DE AGOSTO DE

Duarte~

1941

Declara a caducidade da antorização concedúla pelo decreto n. 3. 503,
de 28 de dezembro de 1938

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra ·a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Cód·igo de Minas), decreta:
Artigo único. Fi-ca declarada a caducidade, por abandono, da
auforização conferida ao cidadão brasileiro Luiz Flores d-e Moraes
Rego pelo decreto n. · 3.503, "de 28 de dezembro de '!938, para fazer pesquisas de minério de ferro, no lugar denominado "Serrote",
no distrito d·~ Juquiá, município de lguape do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro,' 13 de agosto de 1941, 120.0 da ·Independência
e 53.o da República.
GE'fUI.IO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1·te.
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DECRETO N. 7.624

-'DE

13

DE AGOSTO DE

1941

Faz públwa a ratificação, por parte do Governo de El Salvador, da
Convenção sobre Administração Provisória de Colónias e Possessões Européias na América, firmada em Havana, a 30 de julho
de 1940
O P:residente da República faz Pública a ratificaç.ão. por parte
do Governo de· El Salvador, da Convenção sobre Administração Provisória de Colônias e Possessões Européias na Arríérica, firmada em
Havana, a 5'0 de julho de 1\:!40, por ocasião da Segunda Reunião de
Consulta dos Ministros das Relaç.ões Exteriores das Repúblicas Americanas - conforme comunicacão feita pela União Panamericana
·à Embaixada do Brasil em \Vashinglon, por nota de 11 de julho
último, cuja cópia acompanha o presente decrelo.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULio VARGAs.
Oswaldo· Aranha.
DECRETO N. 7.625-

DE

.13

DE AGOSTO DE

1941

Faz público o depósito do· Instrumento de ·Ratificação, por parte da
Guatemala, da Convenção Internacional de Telecomunicações,
jirmada em Mad~id a 9 de dezembro de 1932
O PresidÉmte da República faz público o depósito do Instrumento
de Ratificacão, por parte do Governo da Guatemala, da Convencão
Internacional de Telecomunicacões_ firmada em Madrid a 9 de dezembro de' 1932, conforme comunicação feita !lo Ministério das
Reiaçôes Exteriores pela Embaixada de Espanha nesta Capital,
po:::- nota de 26 de julho de 1941, cuja tradução oficial acompanha
o presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
'DECRETO N. 7.626 -

DE

14

DE AGOSTO DE

19/d

.Autoriza o cidadão brasileiro Curt Guilherme Rheinaantz a completar pesquisa de jazidas de petróleo e gases naturais
O Presidente da República, usando da atribuicão que· lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, tendo,em vista os decretosleis ns, 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236,
de 7 de maio de 1941t e atendendo ao· que \'equereu Curt Guilherme
Rheingantz, decreta:
Art. 1.0 Fica autor:izado o cidadão brasileiro Curt Guilherme
Rheingantz a. completar, de acordo. com o que dispõe o decreto-lei
n. 3 .236, de 7 de maio de 1941, a pesquisa de petróleo cuja auto-
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rização lhe foi oUtorgada pelo

decre~o

n. 4; 466, de 1 de agOsto de

1939.
Parágrafo ún'ico. O prazo de 2 (dois) anos referido no n. li
do .art: 1.0 do decreto n. 4.466, de 1 de .agosto de 1939, fica ·prorT_ogado ·po~ dois anos, de acordo com o n. 11 do artigo 8.0 do citado
decreto-lei, contados a partir da ctaia da publicação do presente decreto.

1\.rt. 2.0 Revogam-se as disposições· erri contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1941, 120.0 da Indepenrtência

o 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.

DECRETO N. 7.627 -

DE

!4

DE AGOSTO Íl'E

!941

Altera o decreto n. 7.247, de'28 de maio de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74; letra a, da Constit"Qição, e _·nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 7 .247, de 28- de
maio õe- 1941, que autori,za O cidádão braSileiro Man~el Corrêa Torres
a pesquisar mica no lugar denominado "Cabuç.ú ", primeiro diStrito do
munieipio de Itaboraí do· Estado do Rio de Janeiro, estendendo-se a
autorização de pesquisa aos associados de mica.
·
0
Art. 2. O titulo da autorizaç~o d.e pesquisa a que se refere o decreto n. 7 .247, de 28 de maio de 1941" tem como complemel'l:to uma
via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A presente retificação não está sujeita a pagamento
. da taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições ·em. -c~ntrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da

R~pública.

GETUL'IO

v ARGAS •

1

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.628-

DE

14

DE"AGOSTO DE

1941

Autoriza os cidadãos brasileiros Guilherme Sandeville e P'aulo dJos
Santos ·a pesquisar jazidas de rochas b·etuminosas e piro-betuminosas (classe IX) em terras' do dominio privado, no Municipio
de Angatuba, no Est.ado de São P.aulo
O Presidente da República, usando da atribuicã.o que lhe confere o art. 74, letra a, da Conptituicão, e nos termos dos decretosleis ns. 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236,
de 7 de maio de .1941, decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Guilherme
Sandeville e Paulo dos Santos a pesquisar jazidas de rochãs betuminosas e piro-betuminosas (classe IX), área de 1. 000 (mil) .hectares,
situada em terras do sítio Laranjal,· PalmHal, no Município de Angatuba, comarca de Hapetininga, no Estado de São Paulo e definida
pelo seguinte perímetro, que se inicia e se fecha na barra do córrego
José Teodoro no rio Itapetininga, e que é formado pelos alinhamentos que se mencionam na ordem de sua sucessão; número um, comprimento 40'0- (quatrocentos) metros, medidos ao longo do curso do
córrego José Teodoro de sua foz à sua nascente; número dois, comprimento 1.520 (mil e quinhentos e vinte) metros e azimuth, de
12,60 g (doze grados e sessenta centígrados); número três, comprimen1o 36-ü (trezentos e sessenta.) metros e azimuth d.e 38,75 g
(trinta e oito grados e setenta e cinco centígrados); número qua'tro, comprimento 660 (seiscentos e sessenta) metros e azimuth de
63,20 g (sessenta e três gTados e vinte centígrados); número· cinco,
comprimento 669 (seiscentos e sessenta e .nove) ·metros e ~zimuth
de 37·9,45 g (trezentos e setenta e nove grados e quarenta e cinco
centígrados); núrnero seis, côinprim.Bnto 550 (quinhentos e- cinquenta) metroS e azimuth de 6,60 g (seis grados e sessenta centígrados);
número sete, comprimento 470 (quatrocentos e setenta) metros e
àzimuth de 44,50 g (quarenta e quatro gradOs e cinquenta centígrados) ; número oito, comprimento 769 (setecentos e sessenta e nove)
metros e azimuth de 76,50 g (setenta e seis grados e cinquenta
centígradoS); númiero nove, comprimento 480 (quatrocentos e
oitenta) metros e azimuth de 25,00 g (vinte e cinco gvados); número dez, comprimento 370 (trezentos e setenta) metros e azimuth
de 121,15 g (cento e vinte e um grados e quinze centígrados); número onze, comprimento 340 (trezentos ~ quarenta) metros e azimuth de 39,.0'0 g (trinta e nove gl'ados); número doze,. comprimento
24.2 (duzentos e quarenta e dois) metros e azimuth de 72,40 g (setenta e dois grados e quarenta centígrados) ; número treze, comprimento 328 (trezentos e vinte e oito) metros e azimuth de 125,00 g
(cento e vinte e cinco grado·s); número quatorze, comprimento 492
{quatrocentos e novehta e dois) metros e azimuth de 36,10 g
(trinta e seis grados e dez centígrados); número quinze, comprimento 258 (duzentos e -cinquenta e ,oito) metros e azimuth de 87,20 g
(oitenta e sete grados e vinte centígrados).; número dezesseis, comprimento 740 (setecentos e quarenta) metros e azimuth de 141,40 g
{cento e quarenta e um grados e quarenta centígrados); número dezessete, comprimento 710 (setecentos e dez) metros e azimuth de
30,60 g (trinta grados e sessenta centígrados); número dezoito, comprimento 150 (cento e cinquenta) metros e azimuth de 110,90 g
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(cento e dez grados e noventa centígrados); número dezenove, com-·
primcnto 760 (setec-entos· e sessenta) metros e azimuth de 110,90 g
(cento e dez grados e noventa centígrados); número vinte, comprimento 6'01 (seiscentos e um) metros e azimuth de .98,30 g (noventa
f'. oHo grados e trinta centígrados) ; número vinte e um; compriffiento 436 (quatrocentos e trinta e seis) metros e azimuth de 60,40 g
(sessenta grados e quarenta centígrados); número vinte e dois, com. primento 901 (novecentos e um) metros e azirnuth de 103,85 g (cento ·e três grados ·e oitenta e. cinco centígrados); número vinte e três,
comprimento 58D (quinhentOs e oitenta) metros e ·a-zimuth de
1361 95 g (cento e trinta e seis grados e noventa e cinco centígrados};
número vinte -e quatro, comprimento 891 (oitocentos e. 11ovent.a e
um} metros e azünuth de 103,50 g (cento e três grados e cinquenta
centígrados); número vinte e cinco, comprimento 665 (seiscentos e
sessenta e cinco) metros e azimuth de 103,50 g (cento e três grados
e cinquenta centígrados); número vinte e seis, comprimento 1. 880
(mil oitocentos e oitenta) m-etros e az-imuth de 75,90 g (setenta e
cinco grados e noventa cent-ígrados); número vinte e sete, comprimento 820 (oitocentos e vinte) metros e azimuth de 363,30 g (trezentos e sessenta e três grados e trinta cenligrados); número vinte
e oito, comprimento 432 (quatrocentos~ e trinta e dois) metros
e azimuth de 29,60 g (vinte e nove gradotS e sessenta centf..
grados); número vinte e nove, comprimento !163 (quatrocentos e
~essenta e três) metros e. azimuth de 130,90 g, (cento e trinta
grados e noventa centígrados); número trinta, comprimento 804
(oitocentos e quatro) metros, e azimuth de 5,30 (cinco grados e
trinta centígrados); número trinta e um; comprimento 501 (quinhentos e. um} metros e azimuth de 92,30 g (noventa e dois
gradoS e Lrinta centígrados); número trinta e dois, comprimento 2.760 (dois mil setecentos e sesse11La) metros e azimuth de
181,60 g (cento e oitenta e um grados· e sessenta centígrados); número trinta o três, comprimento 1.560 (mil quinhentos e sessenta)
metros e azimuth de 321,90 g. (trezentos e vinte e um grados e noventa centígrados); número trinta e quatro, comprimento 1.802
(mil oitocentos e dois) metros e azimuth de 27G,40 g. (duzentos e
setenta e seis grados e. quarenta centí"grados); número· trinta e cinco,
comprimento 1.670 (mil seiscentos e setenta) metros e azimnth de
302;25 g· (trezentos e dois grados e vinte e cinco centígrados); até
a barra do córregu Volta no r·io Itapetininga, de onde a linha segue
para jusante pelo rio Itapetininga até o ponto onde se iniciou a poligonal, e mediante as seguintes condições:
I - a autorização de pesquisa, que terá por título este clecretb,
será pessoal -e somente transmissivel nos casos previstos- no n. I
do art. 16 do Código de Minas;
I L - a presente autorização de pesquisa terá a duração de 2
(dois) anos, podendo ser renovada na conformidade do n. li do artigo 16 do Código de Minas;
III - o Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará os trabalhos
de pesquisa, podendo orientar a sua execução;
IV - concluídos os trabalhos de pesquisa, dentro do prazo da
autorização, sem prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo
Conselho Nacional do Petróleo durante a execução dos mesmos, os
concessionários ·são obrigados a apresentar um relatório circuns-
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tanciado, sob a responsabilidade de profissiOnal le-galmente habilitado ao exercício de engenhm~ia- de minas, abrangendo todos os es- ·
tudos que tiver executado, com dados informativos que habilitem
o Governo a formar juizo seguro sobre a Teserva mineral da jazida,
qualidade do minério e possibilidade de lavra, nomeadamente:
situação, vias-- de acesso e comunicação·;
planta topográfica da área pesqliisad~:l; na qual figurem _as
exposições naturais do minério e as que forem descobertas pela pesquisa;
c) perfís geológico estruturais;
d) descrição detalhada da jazida;
e) quadro demonstrativo da quantidade e da qualidade do minério;
·
f) resultadoS de ensaios de beneficiamento;
g) demonstração da pos~ibilidade de- lavra.
a)

b)

V) serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo os
concessionários da autorização, a quem de direito, danos c preju~
zos que ocasionarem, não respondendo o Governo pelas limitações
que possam sobrevir ao título de aut,urizaçii.~ de pesquisa, da oposição de ditos direitos;
VI - nas proximidades das fortificações, dae vias públicas, das.
estradas de ferro, dos manancia~s de água pok1vel, ou dos logradouros públicos, só será permitida a pesquisa com assentimento e especial fiscalização das respectivas autoridades.
Art. 2. 0 Esta autorização de 'pesquisa, de acordo com o que dispõe o, art. 24 do Cóciigo de Minas, caducará;

-I - se os concessionários não iniciarem os trabalhos de pesquisa dentro dos 6 (seis) primeiros meses contados da dat.a aa autorização;
li - se interromperem os trabalhos de pesquisa, depois do iniciados, por igual espaco de tempo, salvo motivo ele força maior, a
juizo do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 3.o Se os concessionários infringirem o n. I do art. 1.0
deste decreto, ou não se submeterem às exigências da fiseali:r.acão,
será anulada esta autorização, na forma do art. 25 do Código de
Minas.
Art. 4..o O título a quo alude o n. I do art. 1.0 deste decreto
pagará de selo a quantia de 5:000$0 (cinco contos de réi~; e será
transcrito, na forma do. art. 16 do Código de Minas, no respectivo
registo, no Conselho Nacional do Petróleo, após o pagamento do selo,
de acordo com o disposto no art. 17 do Código de Minas, combinado
com o art. 3.0 do decreto-lei n. 1.217, de 21, de abril de 1939.
Art. 5.0 Revogam-se as di~posições em c.ontrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da Repúbli,ca.
GETULIO VARGAS.

Prancisco Campos.
Co't:---de Leis- Vol. VI
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DECRETO N. 7.629 -

DE

14

DE AGOS''O DE

1941

Autori_za a empresa de mineração "Sociedade Cm•boni{e'i'a Boa Vista
Lirnitada" a pesqUisar carvão m·inera.l no m. unicíP.io de creSciuma
do· Estado de S0;nta Catm·ina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o a-rt.- 74, letra a, da Constituição e nos te1·mos do decreto-lei n .. 1.985
de 29 de janeiro de 1.940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a empre~a de mineração "Sociedade Carbonif6ra Boa Vista Limitada·" a pesquisar carvão mineral numa área
de sessenta e uín hectares e oitenta e cinco ares (61,85 Ha) e compreendida pelos três lotes coloniais de números trinta e quatro (34),
quarenta e dois (42) e quarenta e quatro (44), situados na Linha
Rio Cresciuma,. primeiro disb•ito do município de Cresciuma do Estado de Santa Catarina. Esta autorização é outorgadn media:Tlte as
condições do art, 16 do Código de Minas e seus números I, I!, !!I,
IV, VII, IX e outras do eitaao Códig·o não expressamente mencionadas

neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da ~utorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos,

Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduCa ou nula, na fol'ma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Códig·o de" Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos uómeros I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo. Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O -concessionário da iutorização será fiscaUzado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores diserim!nados no art. l i do mesmo Có~igo, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da· autoriza·ç-ão de pesquisa·, que será uma via
autêntica deste decreto, paS'ará a taxa de trezentos e dez mil réis
(310$0) e será transcl'ito no livro próprio da .Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência o
5.1. 0 da República.
GETUIJO V AIWAS

Cw·los de SouZa Duarte
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~DECRETO

N. 7. G30 -

DE

1ft· DB

AGOS'l'O ,DE

1 ~) 1.1

Autm·-iza a Svciedade Piymenlos iJHne·J'ais Limilada a 1Jesquisar bar-ilina no m-unidpio de Camamú do Estado da Ba.-ia

O Presidente da Hepúbli.ca, usando da atribuiÇão que lhe con·
fere o art. 74. lell'a a, da Constituição e nos termos do deéreto-lei
n. 1.985, de 29 do janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. :1.° Fica autorizada a Sociedade pjgmentos .Minera.is Límita•da a
pesquisar baei (ma na Ilha Grande de Camamú, mun icípío de Camamú,
do Estado da Baía numa área de setenta e cinco hectares_ e dezoito ares
(75,18 Ha) limitada ppr um polígono tendo um dos vértices situad-o nci extremo ocidental da referida ilha e cujo!'3 lados a partir desse
vértice teem os seguintes comprimentos e orjentações: mil duzentos e cinquenta metros t1.250 m), rumo quarenta g1•aus sudo.-:ite
(40.0 SE); novecentos e oitenta metros (980 m), rumo oeste-leste
(W-E); trezentos metros (300-m), rumo sul-norte (SN); seteeentos
metros (700 m), rumo· leste-oeste (E-W); mil e duzentos metros
(1200 m), rumo quarenta gl'aus noroeste (1!0.0 NW) e quatrocentos e
oito metros (408'm), rumo cinquenta graus sudoeste (50. 0 -SW). Esta
autoriza~.:.ão é outorgada mediante as condições do art. '16 do· Código de Minas e seus números 1, li, li!, IV, VIT, IX e outras do citado Código não expr-essamente mencionadas neste decr-eto.
Art 2. 0 A concessionária da autorização pod13rá uLilizar-se do
produto da pesquisa para fins de· estudo. sobre o minério e custei.o
dos LI:abalhos.

Art. 3.o Esta autorização será declal'a-da caduca ou nula, .na
forma do parágrafo único do art. 21<, e 'do art. 26, do Código de
l'-'Iinas, se ocorrerem os motivos p1·evistos nos números T e H do
citado a1•t. 24., e no· art. 25 do mesmo Código.
A1~l. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na fm·ma !.dos arts. 39
e. 40, do citado Código.

Art. ti. 0 A concessionária da autorização scirá fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineeal e gozará dos favores
discriminados no art. 7·1 do mesmo Código, na forma deste artigo.

Art. 6,o O tílulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntic-a deste decreto, pagará a taxa df'. setecentos e sessenta mil
réis (760${}) 8 ser;i transcrHo no livro lH'•ÜPl'io da Divisão de Fomento da Produção .Mineral, do lVI~nist.ério da AgTicultura.
'
Art. 7. o B.evogam-se as dispGsiç.ões em eontrário.

Rio de Janeiro, H. de agosto de l9H, '120.0 da ImlependCncia e
53.o da Repúnliaa.
GE1l'ULIO

VARGAS.

CaTlos ele Sou.za Duarte.
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DECllE'l'Ü N. 7.631A~tl"ori:ta

·

DE 111 DE

AGOSTO

DE

1941

o cidadão brasileiro Ricardo Jafet a pesquisar out·o
município de Guarulhos, do Est-ado de São Pattlo

no

o Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 74, letra .a, ·da Constituição, e nos termos Uo decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19J.O (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ricardo Jafet a
pesquisar ouro em duas áreas loealizadas no município de Guarnlhos do Estado de São Paulo e assim definidas: a px.:,imeira está em
terras _da fazenda "Itaberaba'·, é de 66 hectares e 10 ares e delimitada pur uma linha poligonal fechada, que começa a 920 metros, na
direção _,43°30' 8\V, mag·nético, do ponto em que 8,. estrada de rodagem Perús-Pirituba atravessa o ribeirão Santa Fé e cujos lados
teem os seguintes rumos e comprimentos: 44° SE· e 075 mHros.
ribeirão Santa Fé, e 600 metros 70030' N'V e 400 metros 10 SW e
220 metros e a estrada de rodagem São- Paulo-Jundiaí até o ponto
de partida; a segunda está nos sítios "São Miguel" e "Moinho"-, é
de 84. hectares c 7 ares e delimitada 'por um quadrilátero mistilíneo,
que Começa num ponto ela avenida José Ackel. situado a 1.130 metros do cruzamento da mesma com a avenida Bela Vista e cujos lados são a avenida Josó Ackel numa extensão de 1. 640 metros, uma
reta do 650 metros, tirada do ponto inicial com rumo 790 S\V, magnético, uma reta de 390 metros, tirada da extremidade do primeiro lado com rumo 77° NE, o leito do córrego existente entre as extremidades do segundo e do terceiro lados. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, II, III, IV, VII, IX e ouLras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobr·e o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declêlrada caduca ou nula, na
forma do._parágrafo único do art. 24 e do art. 2G do Código de
l\1inas, se ocorrerem' os motivos previstos nos r\úmeros I. o II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.P As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. -5•.0 O concessionário da autorizaoão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
-discriminadôs no art. 71 do mesmo Códig·o, na forma deste .arUgo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, quo será uma via
autêntica deste decreto. pagará a taxa de .um conto seiscentos e dez
mil réis (1 :610$0) c será tranScrito no livro própi'io da Divisão do
Fomento da Produção Mineral do Ministéri.o da AgriculLura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposi~,fíes em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 19H, 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

261

.\TOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO :'i. 7.632 -

DE

14

DE AGOSTO DE

1911

.4ptolw o Regimento rio Seruiço de Documenlaçãn do Ministério d(l

Educw:ao e Sande
O Presidente Ja Hc; pública. usando ria at l'ilmi\:i'iO que lhe confere
o artigo 74, alínea a, da Consl.ilui~ão, decreta:

Art. 1.° Fica aproYado o Regimenlo dll Seryiço ele DocumenLar;ão, que eon1 p,cte baixa, a,.:sinauo pelo :\íinistóriu rht Bdncaç:ão e Saude.
Art. 2· 0 O prest>nl.e dec:-elo entrará rm yip_or na data da sua publicar.;i'ío, rr~vogadas a.s cli:;posir:õr;~ em contr{\rio.

Hio de .Janeiro, em 11 dr' ::1grFto de HJ 11. J 20.0 rla Independência

e 53. 0 da República.

Gustavo Capanema.

Regimento do Serviço de Documentação do Ministério da Educação
e Saude
CAPíTULO I
DA Pl:'-IALlDADE

Art. 1.0 O Serviço de Documentação (S. D.), l!irclamcnte subordinado ao Ministro da Educação e SanrJe, tem por finJ l'.oligir, ot·dennr
e conservar textos documentário~. ela dos rlPscril i vos. c::ta !ístico.~ e documentação fotografica, bem corno organizar r• editar o~ Anais. fonweendo ao Departamento de Imprensa e PTnpaganda todos os elr•mcnto.s

de que este necessitar.
C.\Pí'l'fiLO li
DA OHGA:\IZA<;:.\U

Art. 2. 0 O S. D. comprcen(fe:
Secção de Divulgaç:.ão (S. D. A.).
Secç:ão de Documentacão (S. D. B.) .
Parágrafo único. A S. D. B. terá um gabinete fotográfico .

.\l't. 3.o Cada Secçüo terá um clleft' dc,;ignac!u pelo Diretor, dentre
ns Jlmci<lllú t·ios do Ministério .

. \rt. í. 0 Os 01·gãos que illtegram o S. n. funcionarão pel'feitanwnte coordenados, em regime de n'ütna ~olahnrac:ão, ,.:ob a Ot'ientação
tlo Diretor.
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CAPITULO UI
D.". COl\'lPE'l'ÊNCIA DAS SimÇÕES

Art. 5.o A S. D. A. compete:
a) pieslar ao público quaisquer informaçõe·s e instruções rela-

cionadas com a ação dos orgãos do l\Hnistério;
b) conduzir éampa.nhas publicitárias em favor dos problemas €1e
educação e sauc?e;
c) realizar reportagens sobre os trabalhos do Ministério;
d) organizar e divulgar livros, folhetos, cartazes, Circulares, etc.,
concernentes às atividades do Ministério;
e) reunir dados para o relatório do MinistrO; e
f) preparar as _infor'mações ou comentários destinados ao D. I. P.
ArL 6.o À S. D. B. compete:
a) coligir, ordenar ~ _ conservar os textos documentários, bem
como dados descritivos e estatísti-cos e docurnentacão fotográfica, cinematográfica e fo~wgráfka, referentes a cada um dos orgãos e às
diferentes atividades do Millistério;
b) colecionar recortes de jornais e revistas, etc·, sobre matéria
de interesse do S. D.;
·
c) traduzir, quando necessário e por determinação do Diretor do
S . D., publicaçõ·es estrangeiras;
d) promover a reedição atualizada dos trabalhos esgotados de ·
acordo com o interesse do pt\blico;
e) organizar o arquivo-fotográfico do :Ministério e promover, periodicamente, a exposição de fotografias que evidenciem ao público
,as atividades âõs orgãos do :Ministédo; e
'
f) promover a permuta de pnblicagões periódicas ou não do Ministério com cong'ê'neres do país ou do estrangeiro.
CAP lTULO IV
DAS A'rRIBUIÇ:ÕES

no·s

FUNCIONÁRIOS E EX'l'RANUME:RÁRIOS

Art. 7.0 Ao ·Diretor incumbe:
e- coordenar as atividades cto'· ~. D. e' representá-lo em
suas relações externas;
b) designar e dispensar os chefes de Secção;
c) organizar e' submeter anualmente ao Ministro de Estado, até
30 de janeiro. o plano de trabalho do S. D.;
d) visar todo noticiário e todo material de propaganda enviado dn
orgão competente;
e) autorizar a publicação dos trabalhos do S. D.;
f) opinar em todos papéis que tenham de ser despachados pelo
Ministl'o de Estado e que oSc r€lacionem com assuntos do S. D.;
g) deciclir petições sobre assnnto rle sua alçada;
- h) manter a mais estreita colaboração entre o S. D. -e os orgãos
do Ministério;
.
,
i) apresentar, anualmente, ao f\'Iinistl'o de ·Estado o t'lela.tório;
.i) determinar a abertura d.e processo .administl'ativo;
Ir) ·propor a admi-ss.ão. e dispensa de pe"ssoal extranumerário;
a) dirigir
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l} impor penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 30
dias, e representar ao Ministro, quando a penalidaãe não couber na sua
alçada;
m) conceder férias aos chefes de secção; e
n) exerc.er quaisqtier outras atribuições que lhe competirem por
e.ste Regim-ento ou lhe forem confm·idas.
Art. 8. 0 Ao~ chefes ele secção incumbe:
a) dirigir as secções a seu cargo, illformando o diretor sobre as
atividades das dependências quo lhe são subordinadas e promover as
·
providências necessárias à boa marcha dos respectivos trabalhos;
b) distribuir aos funcionáríos e extranum·erários os trabalhos que
Lhes incumbe eXecutar;
c) relatar mensalmenle ao Diretor o movimento da s-ecção;
d) apresentar, anualmente, ao Diretor um relatório dos trabalhos
executados durante o exercício;
e) manter .estreita colaboraçãO com os demais orgãoo do S. D. ;
organizar, anualmente, o plano de trabalhos, submetendo-o à
aprovação do Diretor;
g) enviar ao orgão competente o resumo do .Ponto do pessoal da
Secção, bem como todos os elementos necessários às atividades ctaquelf;J
orgão;
h) aplicar ao ;pessoal, diretamente -subordinado, penas disciplinares, inclusive a de suspensão· até 15 dias, e representar ao Diretor,
quando a penalidade não couber na sua alçada;
i)· organizar a escala de. férias do pessoal da secção; e
j) encerrar o ponto d~ pessoal da Seccão.
Art. 9.o Aos fundonál'ios e extranumerário~. sem função definida
neste Regimento, caberão as atribuições que lhes f<Jrém cometidas
pelos sUperiores imediatos.

n

CAPíTULO V
DA LO'l'AÇÃO

Art. 10. O S. D. terá a lotação ·que for oportunament_e est;lbel•-.
cida em decreto.
CAPíTULO VI
DO HORARIO

Arl. H . O periodo diário

d~

tt"abalbo do S. D. ser-á de 9 às

1H,30 hOras.

Parâg·rafo único. Dentro desse período o Diretor estabelecerá uma
escala, observando a legislação em vigor.
Art. 12. Não fica sujeito ao ponto o Diretor do S. D.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTI'fUIÇÓES

Art. 13 .' Serão ~ulJstituidos, automaticamente, em suas faltas e
impedimentos eventuais:
a) o Diretor pelo chefe de secoão designado pelo Ministro de
Estado; e
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b) os chefes de secÇão pelo funcionáriO designado pelo .Diretor.
Paráirafo único. i-f.averá sempre funcionário designado, previamente; para as substituições a que se refere este artigo.
Rio de Janeiro, tlt de agosto de 19111,

DECRETO'N. 7.633-

Cr(a, a título

DE

15

DE AGOSTO DE

1941

um Hospital Militar de a.a Classe, na 7 .a
Região Milita·r e com sede em Natal

P1'0VÍSÓ1'iO,

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da- Constituição, decreta:

-Artigo ·único. Fica criado, a título provisório, nm Hospital Militar de 3.a classe, na 7.a Região Militar e com sede em Natal, devendo
a data de sua instalação· ser designada pelo l\Hnistro de Estado da

Guerra.

Rio de Janeiro. 15 de agosto de 19.\1, 120.0 da Independência e
53.o da República. ·
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dtttt•a.

DECRETO N. 7. 63,4 -

UE

15

DI~ AGOSTO DE

19 1t 1

C1·ia, a título p1·ovisó1'io, um Depúsüo .Regional rle Mate1·ial Sa·nitá1'io
e Medicamentos, na 7.a Região Militar, e com sF:de em Recife
O Presidente da República, usandO da atribuioão que lhe. confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica criado, a título provisório, um Depósito Regional de Material Sanitário e 1\iedicamentos, na 7.a Região Militar e
com sede em Recife, devendo a da. ta de sua insta.lacão ser designada
pelo Ministro de Estado da Guerea.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 19!d, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Ru1'íco G. Dgt1·a.

4
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DECRETO N. 7. 635 -

DE

15

DE AGOSTO DE

1941

Çoncede à. "C. fll.2Janhia Nacional de óleos Minerais Sociedade Anônima" auto1·ização pm·a funciona1'

O Presidente da República, usando da atribuiç-ão que lhe confere
o artigo. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos dos decretos-leis
ns. 938, de 8 de dezembro de 1938; 1.985, de 29 de janeiro de 1940;
c 3. 236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. ·1.0 Ê concedida à "Companhia Nacional de ó!Cos ·Minerais
Sociedade Anônima", com sede na cidade de São Paulo, autorização
para ftrncionar como empresa de mineração e induslrializacão de rochas betuminosas e pirohctuminosas, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralrD.ente as leis e regulamentos em vigor ou
que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autoriza~.ão.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 194"1, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GE'fULIO VARGAS.

F1·ancisco Campos.

DECRETO N. 7.636 -

DE

·15

Dg AGOS1'0 DE

19'd

Dilata o p1tazo de funcíonmnento do, Junta de Revisão e Sorteio da
23.a Circunscrição (le Recr·utwnenlo

O Presidente ela República, usando ria atribuição que lhe confme
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

.A.rt. 1.° Fica dilatada, no corrente ano, _aLé '15 de ago::;to, o período de revisão preliniinar da Junta .de Hevisão c Salteio da 23.a Circunscrioão de Recrutamento.
Art. 2.o Revogam-se as- disposições ..,m contrário.
Rio de Janeiro, '15 de agosto de 1941,, 120.0 da Tnd-Jpendência e
53.o .da República.
GETULIO VARGAS.

Ew·ico G. Duh·a.

DECRETO

~.

7. 637 -

DE

15

DE AGOSTO DE

·l!J.'J!

A.ulo1'iza o cidadão lwasileÍ1'o José de Medeiros Jl:lm·eü·a r"l pc.<.:(f'tÚsa1~
grafita e m.anganês no rn,wúcfpio de D. Silverio do Estado de
JJ inas Ge1'(ÚS
O Presidente da República, usando Ja ttll'ibuição C(UC lhe confere o art.. 74, letra a, da Constituição e nos t.e.rmos do de0rcto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. :1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José dr~ Medeiros
Moreira a pesquisar grafita e manganes numa ál'ea de cem hectares
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(100 Ha) situada no Distrito de Sem Peixe, município de D. Silverio
do Estadb de Minas Gerais, área essa delimitada por um -quadrado
de mil melros (1.000 m) de lado, t.mdo um vértice situado a dois
mil metros (2.000 m), rumo einquenta graus sudoeste (50°SW) da
confluência do ribeirão S. Bartolomeu com o córrego Araçá o oujos
lados adjacentes a esse vértice teem as seguintes orientações lnagnéticas: quarenta e dois graus sudeste (42°SE), quarenta e oHO grap.s
Sudoeste (4.8°8\V). Esta autorizaç.'âo é outorgada mediante ac; condições do· art. 16 do Código de Minas e seus ns-. I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Códig·o não expressamente mencionadas

neste decreto.

Art. 2. 0 O concessionário da autoriza{:.ão poderá utilizar-se dn
produto da pesquisa para fins de estudo sobre .-o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 -Esla autorização será declarada c.acluca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 2G do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado artigo
24 e do art. 25 do mesmo Código.
ArL 1.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins ela pesquisa, na forma dos ;.u•ü:. :39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessi9nário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departam~rito Nacional
Produção Mineral e gozará dos favores
discri_minados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O Ululo da aulo.rização de ·pesquisa, que se!'ú üma. via
autêntica deste decreto, pugárá a taxa de um conto- de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio dn Divisão- de Fomento da Produção Mineral.
·
Art. 7.0 ReYogam-se as disposições em contrário.

cta

Rio ele. Janeiro, 15 de ag·oslo de 1941, 120.0 da
e 53.0 da República.

Ind~pendência

GETULIO V f\ROAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECHETO N. 7. 6.'38 -

DE

15

OE AGOSTO DE

1941

A.ttto'riza o cidadão b1'asileü·o Ray·rnundo Carnpolina Vianna a pesquisar nvanganês e qlta1'l:zo no munidpio de Pitangu'i do Estado
de. Afinas Ge?'ais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere-- o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos· do decreto-lei
11. 1.985, de 29 de janeiro de 1910 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autm'izado o cidadão brasileiro Raymundo Campolina Vianna a pesquisai' mang·anes e quartzo numa área de setenta
e sete hectareS (77 Ha) situada no lugar denominado "Brejo", mu-
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nicípio -de Pita.nguí do Estado de Minas Gerais e delimitada por um
retângulo que tem 1.:1m- vértice a setenta e cinco metros (75 m), na
-direção seis graus sudoeste (6° SW) da .-conffuência. do riacho Bambú
u·om o rio do Peixe e cujos lados tee'm os seguintes comprimentos e
rUmos· magnéticos: mil e cem metros (LiOO m), quarenta e três graus
noroeste (43° NW); setecentos metros (700 m) e qua\'euta e sete graus
nordeste ( 47° NE) . Esta autorização é outorgada mediante as condicões d'o art.. 16 do Código' ele Mi'has e seus números .I, II, III, IV, VII, IX
e outras elo citado Códig-o não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O conce.ssionário da aulorização pode·rá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo Sobre o minério e custeio

dos trabalho•.

Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula. na
forma do parágrafo único do art. 2'• e do '!!'t. 2.6 do Código de
Mina&7' se ocorrerem os motivos previstos nos núme1'os I e 11 docitado art. 24, e no art. 25 do mesmo Códig·o.
Art. -'!. 0 As propriedades vizinhàs estão sujeitas às serviàões
de solo e sub-solo para os fins da pesqu:iSa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo\·es
discriminados lW art.. 71 do mesmo Código, na forma desLe artigo.
:Ait. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pag·ará a taxa de setecentos e setenta mil
réis (770$0) e será transcrito no livro próprio ela Divisão de Fomento
da .Produção Mineral dó Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 tle ag·osto de 19.41, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
ÜE'fULIO VARGAS.

Cm·los de Sou.za Dum· te.

DEGRETO N. 7 .()39

.:..___DE

J;;

DI>:: AGOSTO DE

19'H

rtuto1'iza o cidadão bJ··asilei?·o 'Ilaio :/.'eles Ho1··ta a pesqu-isnT lf!W1·l'zo'
(cristal de 'l'ocha} no municip'io ele Diarnanti1w do 1•.:.\tado de

Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da a!-l"ibuitão que Lhe con-

fm;e o art. 7lt, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 194-0 (Código ele Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Helio Teles Horta
n pesquisar quartzo (cristal de rocha) no lugar denominado "1\'Iuriçoca", fazenda do Riacho Fundo, de propriedade de Edmundo de
Castro Lopes, Antonio Luiz Ferreira Guimarães e herdeiros de Francisco de Souza Neves, no' distrito_ de Conselheiro ·Mata, município de

2ü8
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Diamantina do Estado de Minas G-<3rais, em duas áreas de um hectare
(i Ha) cada uma, definidas como segue:. a primeira área é lünitada por um quadrado de cem meLros (100 m) de lado, tendo um
dos vértices à díst?ncia de cento e cinquenta e quatro métros (154m),
rumo magnético vinte c seis graus sudeste (2Go SE) do canto auct.este
(SE) -d.a casa de Jerônimo Borges e os ladGs adjacentes a esse vértice
as orientaçõe-s maguélicas setenta gl'aus sudeste (70° SJ<j) e vinte
graus sudo-csl€ (20° S\V}. A segunda área· é limilada por um quadrado igual ao da primeira <h'ea e tendo um dos vértices à distância
de seiscentos e quarenta e dois metros (6!12 m), rumo mag·nético
vinte e seis graus sudoeste (26° S\V) do mesmo ponto de amarr·aç.fio
da primeir·a ár-ea c cujos lados t.ecm as orientações: quarenta c um
graus sudeste (41° SE) e quarenta c nove graus sudoeste (490 3\V).
Esta ·autorização, é outorgada mediante as condições do an. 16 do
Código de lviinas e seus números 1, li, UI, fV, VII, IX e otltl'us do
citado Códig·o nã_o expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autol'ização podel'á utilizar . . se do
pr-oduto da pesqui-sa para fins de estudo sobre o miwSrio e eustcio
dos h~·abalhos.

Art. 3. 0 Jt::3La aulorií;ação será declarada caductt ou nulu, na
forma do parágrafo único do at·t. 24 e do art. 2G do Código de
1\.Iinas se ocorrerem os motivos pr-e.vJstos nos nún:wros. I e f[ do
(~it::uJo art. 24 e no art. 2fl do mesmo Código.
Art. 1. 0 As propl'ieclados -vizinhas esLão sujeitas às ser\)dõns
do solo e sub-solo para os fins da vesquisa, na foema elos artigos
39 c 110 do cilada Código.
Art. 5.0 O conecssi_onário da aut.Ol'ização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional- da Produt.~ão Mineral e gozae(Í dos favol'es
discr·iminados no ar·t. 71 do mesmo Códig·o, na f_orma deSte artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizaç:ão de pesquisa,· que sen' uma via
·autêntica des~e decreto, pagará. a taxa de cem mil réis (100$0) e
será- transcrito no livro próprio ela Divis~o de Fomento da Pl'oclução Mineral elo Ministério da Agl'ieultm'a.
Art. 7. 0 Jtevogam-sc as disposi(:ões em conf.rúeio.
Hiü de .Ta!1eiro, 15 de agosto de HLH, 120.0-da Inélcvcndência e
53.0 da He-pública.
GETYLIO

VAHGAS.

Ca1'los de

DECftE'fO N. 7 .ô'tü -

DE

15

DE AGOSTO DE

So1tza Dua1'le _

19'H.

A.uiVl'iza o cidadão b1•asileiro José Ji'e1'nandes, V-ilela a pes(ftt-isar·
áyu.a müwral na f'azeuda "Capüo Bonito". munic·ipio de Bel-i-In,

Estado de Minas Ge1'ais.
O Pt·c:;::ident.e rla H.O!Jública, usando da atribuiQãu que lllc cono art. 7 4, lctl'a a, da Constituição e nos te1·mos do c!ecret.o-lci
n. 1.985, de 29 de~ ,inncil'o de -19110 (Código de Minas), decreta:

~.fcre

A1·t. 1.0 Fica auloi·ízado o (']dadão brasileiro .Tosé Feenandcs
Vilela a pesquisar ágna minel"al numa ái·ea de um hectare (1 Ha)
localizada na fazenda ';Capão Gnmd~'', município cJe BoLim, do Es-
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tado ele Minas Gerais, ·Qrn forma de qUadrado que t.em um vértice
a setenta metros (70 rn), na dieeção dezesseis graus trinta minutos
sudeste (16030'SE) ela sede da· faz-enda e. cujos lados orientam-se
pa~·a stil .(8) e leste (E) mngn6Ucos, respectivamente. Estn autorí?.acão é outorgada mediante a:) condições do art. ·16 do Código de
Minas e seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do Citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
A1·l. 2:0. O concessionário da autoriznção poderá utilizar-se do
PI'üduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos·.
Art. a.o Esta .auloriza;e.ão será declarnda caduca ou nula. ne.
forma do parágrafo único do m't. 24 c do art. 26 do Cócligo de
Minas. se ocorrer~m os motivos previstos nos números 1 c Il elo
citado art. 211, e no art. 25 do mesmo/Código.
Art. 4.o As propriedades vizinli"as estão sujeitas às servidões
do solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e <O do citado Código.
1
A.rt. 5.o O concessionário da autor·ização sel'á fiscalizado pelo
Departamento Nacional ela Produc;,ão Mineral e güí::ará dos favores
cHscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma desle artigo.
Art. 6.0 O título da :mtorização de pesquisa, que scrú uma via
aüfêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fornent.o da Produção lHineral do l\Hnistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-8e as disposições 8m conlt'-ál'io.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 191.1, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VAH.GAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRE'l'O N. 7.641

-DE

15

DE AGOS'l'O DE

1941

Autoriza a senhora Joana Loureiro dà Cu·nha, brasileira, a pesquisar'
talco e associados no municipio de Ouro Preto do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizada a ·senhora Joana Loureiro da Cunha,
brasileira, a pesquisar talco e associados numa área de vinte hectares
(20 Ha), situada na Fazenda Bom Retiro, pertencente a Antonio Maria,
no distrito de Santa Rita do município de Ouro 'Preto do Estado de
Minas Gerais e delimitada. por um paralelogramo que tem um vértice a quinhentos e oitenta e cinco metros (585 m) na direção qua-
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renla e três graus _quin~e minutos . noroeste (./13015,~\V) da co_nfluêi:wia cto rio do ld~ocn·o com o carrego Lona e cUJOS lados adJa_ceutes a esse vértice teem os segúintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinquenta metros (150m) e norte (N); mil trez~utos
e cinqucnfa metros (1.350 m) e sudeste (SE). Esta autor1za~ao é
outorg'ada mediante as condições do art.- 16 do Código de lHinas e
seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente menciona.ctas neste decreto.
Arl. 2. 0 A concessionária da autorizaçãÓ poderá utilizar-se do
produto da pesquisá para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art .. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
elo parágTafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se '
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e li do citado artigo
211 _e na· art. 25 do mesmo Código.
ArL. 4. 0 A.s propriedact·es vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· sub-solo para os fins da pesquisa, na forma do arts. 39 e
'•0 do C!lado Código.
Art. 5.0 A. conccssionál'ia da antorização serú fiscalizada pelo
Departamento ·Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 elo mesmo Código,. na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de duzentos mil
réis (200$0) e será transerito no livt·o próprio da Divisão· de Fomento
da Produção l'llineral do Ministério da Agr·ícultura.
Art. 7 .O ·nevog:am-sc as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, '15 de agosto de 191d, 120.0 da
53.o da Hept1blica.

In~dependência

e

GETULIO VARGAS.

Carlos de Sm.tza.Dum·le.

DECRETO N. 7.61,2-

uE-15 DE .-\GOS'ro DE

19-'i1

A-utm•iza o_ cf4adão brasileiro Rodri(Jo Octa.vio F-ilho a pesquism- ilmenita, monaZ.ita, zü•conita, magnetila e ?~utilo, no mu.nicipio ·de
Santa Or•uz, do Esfado do Espú·ito Sa:nto.
O Pl'esidente da llepública, usando da atribuição que .lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos tei·mos do decreto-lei
11. 1.985, de 29 de janeiro de 19l0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidftdão brasileiro H.odrigo 'Oct.avio
F.ilho a pesquisar ilmenita, monazita, zirc·onita, 'magnetita e rutilo
numa área de oitenta e se'te hectares (87 H a), no lugar denominado
"Sai", município de Santa Cruz, Estado do Espírito Sa'nto, área essa
delimitàda I)or um contorno poligonal mistil-íneo fechado que tem um
vértice na linha de preamar, a quinhentos e cinquenta metros (550 m),
na direção magnética de trinta. e cinco graus sudoeste (35° S\V) do

27!

A'l'OS DO PODER EXECU'riVO

meio da ponte sObre o iio saí e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e vinte metros ( 420 m),
trinta graus noroeste ·(30° NW); dois mil duzento·s e setenta metros
(2.270 m), cinquenta. e sele graus trinta minutos nordeste (57°30'NE)
até. a mri.irgem esquerda do ribeirão da Água Boa, seguindo-se pelo
mesmo e para jusante, até o Oceano Atlântico, fechando o perímetro
pela linha de preamar- .no ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante -as cdndições do art.. 16 do Código de Minas e seus números I, rr~ III, IV, VII, IX e outras do citado Código, ni.'io expressamente menCionad~ neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
prodUto da ·pesquisa para fi)ls de estudo ~obre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaoão será declarada~ caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 (]o Código de
Minas, se ocorrerem o..s motivos previstos nos números I c Tf do
citado art. 24, e no .art. 25 do mesmo Código.
ArL. 4.0 .A.s propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõeg
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código. ·
·
ArL 5.o O concessionário d'a aut01'izacão será fi.scalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fR'"úTes
disCriminados 110 art. 71 do mesmo Códig·o, na forma deste artigo.
Art. 6.o O tftulo da autorização de pesquis~. que será uma via
autêntica- deste decreto, pagará a taxa de oitocentos e e etenta mil
réis (870$0) e será transcrito no livro própi·io da Divisão de Fomento
da Produção iHineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposjoões em contrário.
Rio de Janeíro, 15 de ag-Osto cie 19H, 12.o.o da Independência
c 53.0 da

Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Dudrte.

DECRETO N. 7.643.-

Dg

·15

DE AGOS'l'O DE

'19/d

Autoriza o cidadão brasüei1·o João CleOJ)}tas de Ohveim a pesqtâsar
diatomita ·no 1nunicípio de Jaboatão do Esta.do de Pe1·nmnbuco

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 111, letra -a, da Constituição, e nos lermos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), decreta:

Art. -1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Cleophas de
Qliveira a pesquisar cTiatomita numa área de treze hectares e setenta
e cinco ares (13,75 Ha)" situada no município de Jaboatão do Estado de Pernambuco e delimitada por um retâng·uJo que tem um
vértice a seiscentos e vinte e seis metros (626 m), na direção nove
graus sudoeste (9° SW) do canto oeste (W) da fachada posterior da
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estação fenoviária "Prazeres" e- cujos lados adjacentes a esse vértiée teem os seguintec; rumos e comprimentos: quinhentos e cinquenta metros (550 m) e v.into e dois g1'aus sudeste (22° SE) e duzentos- e cinqucnta· metros (250· m) e sessenla e oito gTaus sudoeste
c.aso S\V). E·!') ta autorização é outorgada mediante as condições do
art. t6 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
out-ras do Gitado Código nfio expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fin.s de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parág·rafo único do art. 24 e do art. 2fl do Código de ·
Minns, se ocorrPrem os motivos ])revistos nos nú>nf-'lros I e II elo
dtado art. 24 e no art. 25 elo mesmo Código.
Art. 4.ú As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe.;
de solo e sub-solo pn.r<t os fins da pe.~rquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O con..:'c:ssionário da autorização será fiscalizado l1elo'
Departamento Nacional da Produção lVIineral e gozará dos favores
discriminadc.s no art. 71 do mesmo Có_digo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O Ulule da autorização de pesquisa, que será uma via
aut:êntica deste decret.o, pagará a taxa de cento e quat·enta mil réis
(140$0) ~ será transcr-ito no livro próprio da Divisão de FomenLG da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 'da República.
GETUL!O

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO

X. 7.044.- DE 15 DE AGOS'l'O DE

194.1

Aut01•Vza o cidadão brasileiro Francisco de Souza Netto a pesq_uisar
talco e associados no munic-ípio de Ponta Grossa, Estado do
Paraná.
ü Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos d'o decreto-lei
li. 1.985, de 29 de janeiro de 1'940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o Cidadão brasileiro Francisco de. Souza·
Netto a pesqui-sar talco e associados numa área de quarenta e oito
hectares (48 Ha) situada na propriedade "Passo do Pupo", município de PonLa Grossa, do E~SLaclo do Paraná, área essa delirn'itada por
um retângulo tendo um vértice a quinhentos e çinquenta metr-os
(550 m), rumo'cinco graus trinta minutos nordeste (5° 30' ~E) da in-
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terseç.ãÓ da estrada que vai de Serradinho ·a Ponta Grossa· com a estrada que vai à fé,brica de -cal e cujOs lados adjacentes a esse vértice
teem os seguintes .comprimentos e orientações: oitooe'ntos metros (800
m), norte' (N.); seiscentos metros (600 m) oeste (W.) Esta autorização é outorgaria mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, I!, III, IV, VII, IX e outras do ditado Código
não expressament.e mencionadas.neste -deçreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fi'ns de estudo ~Sobre o miné-rio e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esla autorização será declarada caduca ou nulá, na
forma do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Código de
:Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do
·
citado art. 24, e no art. 25 do mesmo Código.
0
Art. 4. ..M~ proprieqades· vizinhas estão sujeitas .às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
~
.
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O -concessionário -d'a autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção -Mineral e gozará dos favores
discriminados I}.O art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
'Art._ 6. 0 O título -da autorização de pesqui-sa, que será uma via
autêntica deste decreto, paga-rá a taxa de quatroc'entos e oitenta mil
réis ( 480$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-~e as d'isposições em -contrário.
llio de Janeiro, 15 de agosto de 19.41, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N, 7.645

-DE

15

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro JoSé M'orato a pesquisar mangan~s e associados no mUnicipio de Pitanguí do Estado de ,Minas Gerais.
O Pr-esidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número L985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Morato a pesquisar manganês e associados numa área de doZe. h-ectares ( 12 Ha)
sitüa-da no lugar denominado "Barreiro" na fazenda do mesmo nome.
distrito e município de Pitanguí do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo que. tem um vértice colocado a duzentos
e vmte e cinco metros (225 m) rumo oito graus noroeste (8° NW) do
angulo noroest.e (NW) da ·sea-e da Fazenda do Barreiro e cujos lados
adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações: quatrocentos metros ( 400 m) oitenta e trê!J graus e trinta miCol. de Leis- Vol. VI
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nutos sudeste (83.0 30' SE) e trezentos metros (300 m) seis graus e
trinta minutos nordeste (6.0 30' NE), 'respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, N, VII, IX e outras do citado Código não

-expressamente mencionadas neste decreto.

Art. 2.0 O concessioriário da autorização poderá utilizar-se do.
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio do:g
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nnla, na
forma do parágrafo único do art. 24, e do art. 26, do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
citado art. 24, e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fin's da pesquisa, na forma dos ·artigos 39 e .iQ
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7 i do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. ·6.0 O tíiulo d,a autorização da pesquisa, qUe -será uma' via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e vinte mil réis (120$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral. do Ministério da Agricultura.
Art 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
o

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1941, 120.0 da IndependêJ\cia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de· Souza Duarte,

DECRETO N.

7.646- DE

15

DE AGOSTO DE

1941

AutorUa o cidadão bras'ileiro Laurival -Lopes a pesquisar rnanuanés e
associados no municipio de Bçm[im do Estado da Baía.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art 7 4, letra a, da Gonstituiç.ão ·e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro deJ940 (Código de Minas), decreta:
o

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Laurival Lopes a
pesquisar manganês e associados em terras de propriedade de Edel-trudes Barboza e outros, situadas no lugar denominado "Tum-Tum",
na fazenda Varzinha, município de Bomfim do Estado da Baía, numa
área de duzentos e vinte e cinco hectares (225 Ha.), delimitada por
um retâilgulo tendo um de seus vértices situado a mil trezentos e
vinte e cinco metros (i. 325 mo), rumo. oitenta e quatro graus nordeste (84.0 NE) da intersecão das estradas de rodagem Bomfim-Campo
Formoso-Mi&São do Saí e cujos lados tem os seguintes comprimentos
e orientações ma·gnéticas: dois mil duzentos e c{nquenta metros
(2.250 rn.), rumo quarenta graus sudoeste (40.0 SW) e mil metros
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( 1. 000 m.), rumo cinquenta graus s~deste (50.0 SE) • Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, 11, 111, IV, VII, IX e oUtras do citado Oódigo não
eXpressamente menciona-das neste decreto.
Art. 2.o O -concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobr-e o minério e custeio dos
trabalhos. .
ArL 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24, e do art. 26, do Código de
Minas, se pcorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do
citado art. 24, e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe.s de
solo e subSolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. -6.0 O título da autorização da pesquisa, que será uma via
autênti-ca deste decreto, pagai'á a taxa de dois contos duzentos e cinquenta mil réis (2 :250$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministerio da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio- de Janeiro, 1-5 de agosto de 194.1, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Bouza Duart'e.
DECRETO N. 7.647

-DE

15

DE AGOSTO .DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Carlos Pereira a pesquisar mica
e associados no município de Conselheiro Pena do Estado de
Minas Gerais.
O Pres~dente da República, -usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Carlos Pereira a pesquisar mica e associados em terrenos pelo mesmo ocupados, no lugar denominado "Boa Vista". distrito de S. Tomé, município
de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais. numa área de trinta
e seis hectares e setenta e um ares (36,71 Ha.), limitada por umpoligono tendo um dos vértices situado à distância de trezentos e
cinquenta metros (350 m), rumo magnético oitenta e dois graus sudeste (82°SE) da embocadura do ribeirãó Boa Vista .no rio Doce e
cujos· lados a partir desse vértice teem os seguintes ·comprimentos e
orientações magnéticas: trezentos e setenta e cinco metros (375 m),
rumo dezesseis graus sudeste (Hi 0 SE); quatrocentos e trinta metros
(340 m), rumo oitenta e sete graus trinta minutos sudeste (87°3(}'SE);
duzentos metros (200 m), rumo dezessete graus .trinta minutos
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(f7030'NE) · duzentos metros (200 m), rumo cinco graus trinta minutos nordéste (5°30'NE); quatrocentos metros (400 m), rumo vinté
e doi.s gratis noroeste (22°NW) e quinhentos e cinquen.ta metros
(550 m) rum<ll setenta graus sudoeste (70°SW) até o ponto de par,tida. ·EsÍa autorizacão é outorgada mediante as condições do art. Hl
do Código de Minas f\ seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do

citado Código não expressamente mencionadas neste decretO.

Art. 2.9 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24, e do art. 26, do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números l e li do
citado art. 24, e 110 art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedad·es vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo p'ara os firis da pesquisa, na forma dos artigos 39·· e
40 do citado Código .
._ Art. 5.0 O concessionário da autorização· s8rá fiscalizado. pelo
Departamentó Nacional da Produção Mineral e g'ozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que· será uma via
autêntica deste decreto, pagará, a taxa de trezentos e setenta mil réis
(370$0) e será transcrito Iio livro próprio <\_a Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricllltura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 648 -

DE

18

DE

AGOSTO

DE

1941

Declar-a de ~tilidcule pública um. terreno na estação de Várzea, linha
de Te1•es6polis, da Estrada de Fe1•ro Central do Brasil
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.649 -

DE

18

DIO AGOSTO DE

19H

Aprova projeto e orçamento pm·a a construção de uma oficina em
Porto do _Amazonas.
-fere

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cono_ art. 71{, letra a, da Constituição, ,decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na im-portância total de 51:000$0 (cinquenta e um contos de réis), que com
.este baixam, rubricados pelo diretor da D~visão de Orçamento do
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Departamento de Adn;~,inistração, do Ministério da Viação e Obras
Públicas. para a construção de uma ,oficina mecânica w ·de carpintaria, afim· de servir às. necessi1dades da Comissão de Estudos e Melhoramentos do Rio Iguassú, em Porto do Amazonas, no Estado do
Paraná.
Parágrafo único. O edifício da oficina de que trata este dee;reto
será e.onstruü~:o em terrenos de ·propriedade da Rede de Viação Yaraná-Santa Catarina, e reverterá para a mesma auando concluídos
~
os trabalhos da Comissão.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúbiica.
GETULIO

João
DECRETO

N.

7.650-

DE

18

d~

VARGAS.

Mendonça Lima.

DE AGOSTO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerdrio-mensalista do Forte de Coimbra, do Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista do 'Forte de Coimbra, do Ministério da Guerra, aprovada pelo
decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fica substituida pela
que se ericontra anexa a este decretO. '
Art. 2.0 A despesa, na importância de 24:600$0 (vinte e quatro
contos e seiscentos mil· réis), será atendida pela Verba 1 - Pessoal,
Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, sendo 6:600$0 (seis contos e seiscentos mil réis)· à conta da Subconsignaçã.o 05 - Mensalistas
e 18:000$0 (dezoito contos de réis) à conta da Subconsignação 08 Novas admissões, etc., do vigente orçamento daquele Ministério.
Art. i.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de 'agosto de 1941, 120. 0 da -Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
MINISTÉRIO DA GUER'RA
REPARTIÇÃO- FORTE DE COIMBRA
TABELA NuMÉRICA

Núm.

Função

1
1

Maquinista . . .. , ...... .
Mestre .............. '··
Patrão . . ............. .

1

3

Ref. de
salário
X

XV

XI

Salário
mensal

Despesa
anual

550$0
900$0
600$0

6:600$0
10:800$0
7:200$0
24:600$0
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FORTE DE COIMBRA
TABELA ORDINÁRIA

1 - Maquinista X - 550$0
1. Bertoldo <!e Souza Papa.
1 - Mestre XV - 900$0
i. Mauricio Pires da Veiga.
1 - Patrão XI - 600$0

1. Mauricio Barbosa.

DECRETO N. 7.651-

DE

18

DÉ AGOSTO DE

194.1

Aprova projeto e orçamento, para; construção do tanque GZ-9, na
ilha do Barnabé, porto de_ Santos.
O Presidente da República, usando da atribuição que lbe confere

o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projetO e oroamento, na importância total de 705:886$7 (setecentos e cinco contos oitocentos e
·oitenta e seis mil e setecentos réis), que com este baixam rubricados
pelo Diretor'.da Divisão de Orcamento do Departamento de Administração· do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção
do tanque GZ-9, na ilha do Barnabé, para depósito de· gasolina, inclusive m1.1rDs de recinto, plataforina, encanamentos e pertences, no porto
de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente disp'endida com a
eonstrução a que se refere o-presente decreto, terá de ser comprovada,
mediante apresentação de documentos autênticos, para sua incorporação à conta de capital adicional da Companhia Docas de Santos, nos
termos do decreto Íl. 658-A, de 21 de fevereiro de 1936.
'
'Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da ·Independência e
· 53.0 da. República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.652-

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Aprova novas t"abel.as numé1·icas p-ara o pessoal extranumerário mensalista da Diretoria do Dominio da União.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituiçãb, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Diretoria do Domínio da União do Ministério da Faz.enda,
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aprovadas pelo decreto n. 7 .ll79, de 10 de abril último, ficam sub-

stituídas pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2.o A despesa na importância de 1.269:600$0 (mil duzentos
e sessenta e nove contos e seiscentos mil réis) será atendida pela
Verba 1 - Pessoal - Consignação II - Pessoal Extranumerário,
sendo 1.258:80Ó$0 (mil duzentos e cinquenta e oito contos e oito. centos mil réis) à conta da Subconsigriação 05 - Mensalista e réis
10:800$0 (dez contos e oitocentos mil réis) à conta da Subconsignação
08 - Novas admissões, etc., cto\ vig~nte orç_amento daquele Ministério.
Art.· 3.0 Revogam-se as disposiçÕes em contráriú.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO.

VARGAS.

A. de So'Uza Costa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
REPARTIÇ.W- DIRETORIA DO DOMíNIO DA UNIÃO
TABELA. NUMÉRICA

Ref. de
salário

Núm.

Função

1
1

Artífice
.............
Artífice
.. .... .... . . .
Desenhista
..........
Desenhista
.. ..... ...
.Desenhista
..........
Enge_nheiro
.........
EngenhBiro
.........
Engenheiro
.........
Engenheiro
. .. .. .. .
Engenheiro .
. .... . .. .
Aüxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliár de Escritório ...
Auxiliai' de Escritório ...
Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório . .
.. .... .... . . .
Guarda
Guarda
.............
Assistente Jurídico
Assistente Jurídico ......
Assistente Jurídico ......
.i\fotorista
... ..... . .
Motorista
...........
Servente
............

'4

3
2
3
3
3
2
I

24
20
11
8
6

2
1
1
1
1
1
2
1
2

.

.

.

VII
IX
VII
IX
XI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
VII
VIII
IX
X
XI
VIVI
VII
XVII '
XVIII
XIX
VII
IX

v

. Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
500$0

4:800$0
6:000$0
19:200$0
18:000!)0
14 :400$0
39:600$0
43:2.00$0
46:800$0
33:600$0
18:000$0
115:200$0
108:000$0
66:000$0
52:800$0
43:200$0
8:400$0
4:200$0
4:800$0
13 :200$0
14:400$0
15:600$0
9:(\00$0
6:000$0
7:200$0

4_00$0

500$0
600$0
1:100$0
1:200$0
1:300$0
1:400$0
1:500$}
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
350$0
400$0
1 :100$0
1:200$0
1:300$0
400$0
500$0
300$0
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Função

Número

............
............
'
..........
........
. . . . . . . ..
.........

Servente
Servente
Topógrafo ·.
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador

6
2
8
76
23
9

Ref.de.

Salário

salário

mens?.l
3õ0$0
400$0
700$0
250$0
300$0
350$0

VI
VII
XIII
IV

.v

VI

228

Despesa:
anual

25:200$0
9:600$0
67:200$0
228:000$0
82:800$0
37:800$0
1.162:800$0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Núm.
3
2
2
2
1
1
3

Ref. dé
salário

Função
Desenhista
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Guarda
Guarda
Servente

"

..........
........
....... ........
.............
. .. .. . ... .. . .
............

Salário
mensal

Despesa
anual

700$0
650$0
7ll0$0
900$0
450$0
500$0
450$0

25:.200$0
15:60{)$0
16:800${)
21:600$0
5:4{)0$0
6:000$0
.16:200$0

XIII
XII
XIII
XV
VIII
IX
VIII

106:800$0

14

Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 7 .652, de 18 de agosto de 1941:
DIRETORIA DO DOMíNIO DA UNIAO
TA.'BELA ORDINÁRIA

1 ' - ArN(ice VIl -

400$0

Artífice IX -

500$0

1. Candido Lapa.

1 -

1. Pedro da Fonseca e Silva Filho .

.4 -

1.
2.
3.
4.

Desenhista VIl -

400$0

Desenhista IX -

500$0

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
3 -

1. Salvador Matos.
2 . Walter Cardoso .
3. Vago.
·
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2 --,-- Desenhista XI -

600$0

1. Vago.
2. Vago.

3 -

Engenheiro XVII -

1:100$0

1. Augusto Alves dos Santos.

2. Eugenio Graça.
3. José'Edgard Martins do Nascimento.
Engenheiro. XVIII

3 -

1 :200$0

1. Francisco de Azevedo Vieira Carneiro.
2. Lúcio Jacauna de Carvalho M~ia!
3. Nestor Alberto Amaral da Cunha.
3 -

Ef!genheiro XIX

1:300$0

1 . Braz Francisco Ferreira ·de Abreu.
2. E!eio de Sá.
3. Emanuel da Silveira Câmara.
2 -

Engenheiro XX -

1·:400$Ó

1. AI'cides Batista Lima.

2. Raimundo Lins. ·
1 -

Engenhei1•o XXI -

1 :500$0

1. José Guilherme de Carvalho.

24

~

Auxiliar de Escritório VII -

1. Darci Aurélio de Menezes.
2. Deolinda Medeiros Monte.
3. Dulce da Costa Paiva,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

·17.
18.

i9.
20.
21.
22.

23.
2-i.

Elga de Macedo Cerqueira.
Haroldo Pereira Giordano.
Helena de Az8vedo.
Hilda Chaves Secron.
lone de Paula e Silva. 1
Jacinta de Mendonça e Silva.
Ja.círa de Oliveira Barata.
Maria .Antonieta de Albuquerque Monteiro.
Maria de Assis Barreira.
·
Maria de Freitas Medeiros.
Maria Mesquita Pereira.
Maria da Penha de Azevedo Araujo~
Matilde Pichman.
Ondina Santos.
Valter Trivelino.
Yolanda Passos Guieiro.
Nilza Monjardim Varejão.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

400$0
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Auxiliar de -Escritório VIII .:_ 450$0

20 -

Agenor Santos Leal.
2. Augusto Moura Filho.
3. Almira Spandonari.
4. Ambrosina Guerra da Cunha.
5. Anália Pereira de Paiva.
,6. Cfcero Simões dos Reis.
7. Cristiano Mario de Souza.
S. Diva Matos de Albuquerque.
9. Diva Ieda Guimarães da Veiga.
-10. Edir Silva Lacerda.
11 . - Felicio Figueiredo Lima.
12. José Brum da Silva.
13. José Leite de Oliveira.
14. Maria José de Araujo.
L

1,5. Moacir Pereira da Costa.
16. Nelson de Souza.
·
17. Nic.anor Santos Matques da Silva.
18, Raul Fernandes da Câmara.
19. Stênio Moura da Silva.

20. Wilson Loiola de Carvalho.

Auxiliar de Escritório IX -

11 -

500$0 '

1. Alice Alves.

2. Carlos de Carvalho.

3. Cleber Ferreira Flores.
4. Geciléa Lanes Rosas.
5. Joaquim Ferreira de Paiva Junior.
6. José Balbino Pereira.
7. Maria Ilma Souza Marçal.
8. Maria Luisa da Cunha Rodrigues.
9. Milton Jorge Saffar.
10, Nilton Carrilho de Macedo.
11. Raul de Oliveira Roxo.
8 -

Auxiliar de Escritório X -

550$0

1. Aguinaldo Muniz de Melo.

2. Carlos Pena Sobrinho.
3. Darcí Franco Teixeira.
4. Hamilton Pospissil. ·
5. Hilton Genuino de Oliveira.
6. João Nicolau de Andrade.
7. José Gomes Moreira.
8. Luiz Santos.
6 -

A>lxiliar de Escritório XI -

1 . Ara c i Pena Firme.
2. Carmen Medina Rabelo.

3. Gicélia Gonçalves de Carvalho.
4. José de Souza Nunes.
5. Vago.
6. Plauto Ribeiro do Vai.

600$0
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2 -.Praticante de Escritório VI -

350$0

i. Direéa <:;oncalves.

2. Vago.

I -

Guarda VI

~

350$0

f. Napoleão Moreira .

Guarda VII -

.I

400$0

1. Ger·aldo .Acunha.
I i.

Jo~é

Assistente Ju-rídico XVII

1:100$0

Arimat<l'a Pinto do Carmo.

I 1. Luiz Polli.

Assistente Juridico XVIII -

I - Assistente Jurídico XIX i. Carlos de Mene•es.

2 - Mot-orista VII 1. Leonar<lo Fóis.
2. Benedito Francisco da Silva .I

1 :200$0
I :300$0.

400$0

I -

Motorista IX·- 500$0

2 -

Servente V -

1. Aristides Lima.

300$<)

f. Clodonüro da_ :Silva Torres.

2. Manoel Gonçalves de Maia.
6 -

SeJ•vente VI -

350$0

1. Domingos do Espírito Santo.

2. Everaldo Lisboa de Faria.
José Vitorino.
4. Júlio Manoell.op.es ·Teixeira.
5. Juvêncio Alves da Cunha.
6. Pedro Domingos.

3:

2 -

Servente VII -

400$0

I. José Onofre.
2. Otalis dos Santos.

Top6g1•a{o XIII 1. · Antônio Gonçalv-es Ferreira.
8 -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8;

vag~.

Djalma Dutra Ururahy.
Kepler Gonçalves Palhano.
Marcílio Nolding da Mola.
Maurití Cor<lovil da Cunha.
Nelson Barbosa <los Santos.
Roberto Marfim Botelho.

700$0
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76
1.
2.
3.
4.

~

Traba!hado1 !.V -

250$0

,Agostinho Laus.,
Altamirando Fernandes Onvelo.
América Arantes.

Antônio Lopes de Mesquita.
5. Antônio Molinari.
6. Antônio de Oliveira.
7: Artur Gomes Moreira. S. Benedito Alves do Vale.

9;

Benedito Bentes Cota.

1O. Cláudio Francisco da Cunha.
11. Cli&;'on Leal de Pinho.

12. Damião Cosme da Silva.
13. Délio de Sá Cavalcanti de Albuquerqu6.
14. Domingos Caldas da Costa.
15. Domingos de Paula Ferreira.
16. Euclides Francisco de Souza.
17. Eurico Leitão Lins.
18. Evilásio 1'enório da Silva.
19.' Fausto do Porto Neves.
20. Fausto Santos Marques da Silva.
21. Fernando Moreira Holanda.
22. Francisco das Chagas Castro.
23. Geraldo Alves do Vale.
24. Geraldo Patríc·io de Assi•.:::.
25. Honorato Martins da Silva .. ·
26. Inácio de Sá Sotomaior.
27. João Francisco Gonçalves.
28. João Lins de Barros.
29. João Luc-iano Siqueira.
30. João Pereira de Souza.
31. Joaquim Diomedes de Morais..
32. José Alves Barata.
33', José Canuto dos Santos.
34. José Heidman Barata.
35. José Lins de' Barros.
,36. José Ludovice de Menezes.
37. José Maurício da Silva.
38. José Nogueira da Silva.
39. José Rodrigues dos Santos.
4D. José Simon.
41. José Sinfrônio de Jesus.
42. José de Oliveira Vale Porto.
43.·Josias Alves de Araujo.
4.4. Jovino Santana.
45. Luiz Pinto de Figueiredó.
46. Manoel Bernardino da Silva.
4,7. Manoel Cardoso Evangelista.
48. Manoel Corumba dos Santos.
49. Manoel José da Silva 1.0.
50. Manoel José da Silva 2.o.
51. Manoel Pedro Reis.
52. Manoel da Silva Tavares.
53. Manoel Valter da Silva Afonso.
54. Nata~ael Pedro dos Santos.
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55.
56.
57.
58.
59.

Novembrino ·Garcia.
Oswaldo Cabral.
, Oswaldo Melo de Carvalho.
Petrônio Carlos da Rocha Santos.
Raimundo Evangelista dos Santos.
60. Raimundo Farias.
61. Rufino Barbosa da Silva.
62. Salvador Valente.
63. Sebastião Eleutério da Silva.
64, Teodósio de Miranda Figueira.
65. Turibio Corrêa Leite.
66. Valter Maurell.
67. Umbelino Cordeiro:
68. Cesar de Barros Cavalcante.
'69. Vago.
70. Vago.
71. Vago
72. Vago.
73. Vago.
74. Vago.
75. Vago.
76. Vago.

23 -

Trabalhador V -

300$0

1 . Antônio de Souza Góis.
2. Armando Horácio Fernandes Costa.
3. Benedito Pires.
4. Ariovaldo José de Oliveira.
5. Benjamim Bezerra Cavalcanti.
6. Braz Prugoli da Cruz.
7. Carlos Antônio Recalde.
8. Carloman Holanda Cavalcánti.
9. Edwaldo da Cunha Melo ..
10. Euclides Delfino.
i 1. Heleodoro Antunes GOmes·.
12. Henrique Carlos Nogueira.
13. João Batista Cardoso.
14. João Nicolau de Andrade Filho.
15. Joaquim Gonçalves de Freitas.
16. Levindo de Souza Mata.
17. Luiz Antônio Pochetini.
18. ·Luiz Gonzaga de Pontes.
19. Ozimo José de Souza.
20. Paulo· Olímpio Seabra Azamor.
21. Renato Pereira.
22. Sebastião Januârio.
23. Vago;
9 -

Trabalhador VI -

1. Antônio Gilberto Rios.
2. Antônio José da Silva .
.3. Bmiifácio Ferreira de Moura.

4. Grivaldo Dias da Costa.
5. 'Herotides Costa.
6. Joaquim Rodrigues Costa.

350$0
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7. João Antônio da Silva.
8. Pacifico Porflrio da Silva.
9. Zeferino França.
TABELA SUPLEMENTAR

Desenhista XIII -

3 -

700$0

1. Cornélio de Noronha Paiva.
2. Milton Jardim de Andrade.
3. Olavo de Oliveira Campos.

Escriturário XII -'- 650$0

2 -

'
Hilda

i.
Lins Beltrão.
2. Odete Ermelinda Pires.

Escriturário XIII -

2 -

700$0

1. Miguel Távora.

2. Oswaldo Lima de Oliveira.
2 -

Escriturário XV -

900$0

i. Archelau Segundo de Moraes.
2. Manoel Vilebaldo Frota Aguiar.

1-

Guarda VIll -

450$0

1. Felício Antônio Guidice.

1 -

Guw·da IX -

500$0

i . Emllio Belli.

3 -;-- Servente VIII -

450$0

1. Arlindo Augusto Passos.
2. Francisco Pedro Saisse.
3. José Conrado Guimarães.

DECRETO N. 7.653 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza a cidadã bràsileira Alayde Dott Caldei1·a a pesquüar mica,
pedras coradas,. cristais de rocha e respectiVos associados no
município de Rio Vermelho, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da Repúblíca usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "'a 1', da Constituição .e nQs termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Alayde Lott Caldeira a pesquisar mica, pedras ~oradas, cristais de_ rocha e respe- ·
etivos associados, numa área de cinquenta hectares (50 Ha.), no lu-
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gar denominado "São Grigór.iO ", municíPio .de Rio Vermelho do Estaclo de Minas ·Gerais, àrea essa delimitada' por um retângulo tendo
uni vértice situado a seiscentos metros ( 600m ) , rumo setenta e cinco graus sudeste (750SE) da confluência do ribeirão Jacurizinho com
o córrego S. Grigório e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros
(1.000m), vinte e cinco graus nordeste (250NE); quinhentos metros
(500m), sessenta e cinco graus sudeste (65°SE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do. Código de Minas e
seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqUisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ·ou nula, na
. forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26, do Código de
Minas~ se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As proprieQ_ades vizinhas estão sujeitas às servidões dcl
solo e sub-solo para ·os fins da pesquisa, na forma dos artigos :39
e 40 do dtado Código.
Art. 5.o A concessionária da autori_zação será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no rirt. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0' O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis .(il00$0)
e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
:Art. 7.o Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS·.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.654

-DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Autm•iza o cidadão brasileiro João Morgan da Costa a pesquisar nzinério de {erro no município de Nova Lima elo Estado de Minas
Gerais.
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joâ.o Morgan da
Costa a peSquisar m.illério de ferro numa área de cento e vinte hectares (120 Ha) situada no lugar denominado "Fazenda de Água Lim-
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pa", distrito cte. Rio Ácima, município de Nova Lima do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um -contorno poligonal mixtilhieo fechado que tem um vértice _situado a novecentos metros
(900· m), rumo setenta e sete graus nordeste (77° NE) do àngulo
sudeste (SE) da sede da l!'azenda .do Rosalina e os lados. teem os seguintes oomprimentos e orientaÇões magnéticas: cento e noventa
metros (190 m), setenta e sete graus sudeste (77° SE); trezentos e
dez metros (310 m), sessenta e três graus nordeste (63° NE); cento
e setenta e cinco metros (175m), cinquenta e quatro graus nordeste
(54 ° NE) ; trezentos e quarenta e cinco metros (3!.t:5 m), setenta e
quatro graus nordeste (74° NE); quinhentos e dez metros (510 m),
quinze graus nooreste (15° NW); cento e vinte metros (120 m),
cinquenta e um graus noroeste (51 o NW) ;- oito·centqs e trinta metros
(830 m), dezenove graus noroeste '(19o NW); cento e dez metros
(110 m), trinta e dois gr:;tus sudoeste (32° SW); cento e setisenta e
cinco metros (165 m), sessenta e cinco graus sudoeste (65° SW):
duzentos e quarenta metros (240 m), vinte e um graus sudoeste
(21 o SW): duzenLos e trinta metros (230 m), ciuquenta graus sudoeste (50° SW); cem metros (100 m), oito graus sudeste (8° SE);
duzentos e vinte metros (220 m), sessenta e dois graus sudoeste
(62° SW); cem metros (100 m), sessenta e quatro graus noroosta
(64 o· NW); cento e trinta metros (130 m), setenta c cinco graus
sudoeste (75o SW) e mil e vinte metros ( 1. 020 m), vinte e cinco
graus sudéste (25 ° SE), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condiçõe-s do art. ~6 do Qódigo de Minas e seus
números l, li, III, IV, VII. IX e outras elo ~citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o o concessionário da autorização Poderá utilizar-se do
pr-oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minériO e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorizar;ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único dO art. 24 e do art. 2f. do Código de
Minas,· ,se o'correrem os motiVos previstos nos núiiwros I e Il do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As _propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fim da pesquisa, na forma dos artigos
. 39 e 40 do citado Código.
Art'. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Prodw}ão Mip.eral e gozará dos favore3
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na furma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de- pesquisa, que ·será um·a via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e duzentos mil
réis (1 :200$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Miner-al do MinistériO da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO V ARG.AS.

Carlos de Souza · Dnarte.
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DECRETO N. 7.655-

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Guilhe1·me Milagre a pesquisa'1' cristal
de rocha no municipio de Pa1'á ·de Minas, Estado de lvlinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985,-dc 29 de jan~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Mila:rre
a pesquisar eristal de rocha numa úrea de dez hectares (10 Ha.)
situada no lugar denominado ILapicú, municipio de Pará de Mina-3,
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono tendo
um vértice situado a l!Uinhentos e quarenta e nove metros (549m.)
rumo setenta graus sude~te (70°SE) do quilómctro quatrocentos e
três .(.103) da Estrada de Ferro Oeste de Minas e cujos lados teem
os seguintes comprimentos e orientaçõP.s magnéticas: ' trezentos e
vinte e quatro metros (32ft m), se Lenta e quatro graus sudestc(7-10SE); duzentos e quarenta e nove metros (249 m), sete graus
sudeste (7°SE); cento e de-zessete metros (117m), oilenta graus sudoeste (SOOSW); duzentos e trinta e um metros (231 m) oitenta o
nove graus noroeste (89°N\V); trezentos e sessenta metros (360 m),
norte (N) . Esta autorizaç.ão é outorgada médiante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, I l e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Al'L. 2.o O concessionário da autorizaç.ão poderá -utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobr'e o minério e custei-o
. dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do aet. 2B do Código de
f\Hnas, se ocorrerem os motivos previstos nos númet'os I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe~
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40· do citado Código.·
·
At't. 5. 0 O coneessionário da autorizaçãO será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral f.! gozará dos favcres
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis ( 100$0) e
será transceito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Minlstério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JatÍeiro,, 18 de agosto de 1941, 120° da Independêi:wia
e 53° da República.
GE'I'ULJO VARGAS.

Carlos ele Souza Duarte.
Co!. cle"Lels-Vol. VI
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DECRETO N. 7.656-

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Auto1•iza o cidadão b?·asileiro Orivaldo Lima 1 Cardoso a pesquisar
água inineral

'f!.-0

munici'pio de Campos do Jo1'Clão do Estado de

São Paulo.
O Presidente -da República, usando da atribuição que lhe confere o _art. 74, letra 1'a", da ConstituiÇão e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:'
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Orivaldo Lima
Cardoso a pesquisar água mineral numa área de oitO hectares e quarenta e três ares (8,43 Ha ) situada na propriedade "Agua Santa",
município de Campos do Jordão do Estado de São Paulo, área essa
delimitada por um polígono mistilineo tendo um vértice situadQ a
cento e quinze metros (115 m), rumo dezenove graus nordeste
(19°NE) ela confluência do córrego/ da Agua Santa com o rio dos
Marmelos. Desse vértice, com rumo trinta e três graus ~udeste
(33°SE) e oitucentos e quarenta metros (840 .m) de comprimento
tem-se o segundo vértice; daí, seguindo-se pela margem esquerda do
caminho dos Marmelos nUma distância de cento e sessenta e cinco
metros ·(165m) tem-se o térceiro vértlce; deste, com rumo de trinta
e três graus sudoeste (33°SW) e seiscentos e cinquenta e ciQco metros ( 655 rn) de comprimento tem-se o quarto vértice, seguindo-se
pela margem direita do rio dos Marmelos para jusante até ·encontrar
o ponto de partida. Esta autorizat;:.ão é outorgada mediante as con..
dições do art. '16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expréssamente- mencionada,s
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionár-io da autorização poderá· utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de .estudo sQbre o minério e custeio
dos tl'abalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 3. 0 Esta au[orizaç.ão será declara~a caduca ou nula, na.
forma do parágrafo único do art. 24, e do art. 26. . . do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do
eit.adó · art. 24, e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As prOpriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do _citado C<)digo.
'
Art. 5.0 O. corlcessioTiário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da .Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do ,mesmo Código, na forma deste artigo.
·Art. 6.0 O título- da autorização de Pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.ó Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120° da Independência

e_ 53° da República.

GFii'ULIÓ VARGAS.

Carlos de Souza Duarte,
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DECRETO N. 7.657- DE 18 DE

AGOSTO

DE.1941

Autoriza o cidadão brasileiro José da 'Oo.sta Cm•valho a pesqttisar'
minérios de ferro e manganês no municipio de Ouro P1'eto, Estado de Minas Gerais.
,O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do d:~creto-lci
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.- 1.° Fica autorizado O cidadão brasileiro José dJ Costa
Carvalho a pesquisar minérios de ferro e manganês numa área de
dezessete hectares (17 Ha.) em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado "Chácara do Gambá", distrito de Antonio Diar;, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um contorno poligonal fechado de vinte e um (21) lados que
tem um vértice a cinquenta metros (50m.) na direção magnétíc~ de
vinte e sete graus trinta minutos sudoeste (27°30'SW) do ângulo
f:Ul (S.) da casa de José Batista e cujos lados teem os ::eguintes
compeimentos e orientações magnéticas: cinquenta metros (50m.)
onze graus trinta minutos sudoeste (11.0 30'SW); cinquenta metros
(50m.) vinte graus sudeste (20.0SE); cento e oito metros (108m.),
três graus trinta· minutos sudeste (3.0 30'SE) ; cento e trinta n~etros
(130m.), vinte e seis graus sudoeste (26.0SW) ; setenta e sei" metros
(76m.), sessenta e um graus trinta minutos sudoeste (61.030'S\V) ·;
cinquenta e oito metros (58m.), sessenta e sete graus sudoeste
(67.0:;\W); oitenta e dois metros (82m. ), cinquen\a e oif.o graus
trinta minutos noroeste (58.030'NW); noventa e seis metros (96m.),
oitenta e três graus sudoeste (83.0 SW) ; cinquenta · metros {50m.),
vinte e seis graus sudoeste (26.0SW) ; oitenta e qüatro metros (84m.L
cinquenta e seis graus trinta minutos sudoeste (56. 0 30'SW) ; conto
e doze metros (112m.), dezoito graus sudoeste (18.0 SW); trezentos e
dois metros (302m.), oitenta e seis graus trinta minutos sudoeste
(86°30'SW); oitenta e seis metros (86m.), cinquelita e seis graus
nordeste (56.0 NE); cem metros (.100m.), setenta e sete graus nordeste (77.DNE); duzentos e vinte e s.eis metros (226m.), trinta e
quatro graus trinta minutos nordeste (34.0 3ú'NE); duzentos e cinquenta e .quatro metros (254.m. )·, quarenta e três graus nordeste
(43.0 NE); cento e oitenta e três metros (183m.); vinte e três graus
nordeste (23.0NE)-; setenta e quatro metros (74m.), sessenta e três
graus trinta minutos sudeste (63.0 30'SE); cento e quinze metros
(115m.), oitenta e quatro graus trinta minutos sudeste (84.0 30'SE);
trinta e quatro metros (34m.), J:;essenta· e quatro graus trinta mim,.ltos nordeste (64.0 30'NE). Esta autorização é outorgada merJiante as
condições do art. 1-6 do. Código de Minas e seus núffieros I. II, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionada.$
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos. ,
Art. 3.0 Esta autorização será declarada ·caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do ar\. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24, e no art. 25 do mesmo Códie:o.
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Art. 4.0 _ As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo Para os fins da pesquisa, na forma dos arts. ag· e 40
do citado Código .
Art. 5.0 O concessionárjo da autorizaç.ão será fiscalizado peio
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artig-o.
Art. 6. 0 O título da àutorização de pesquisa, que será uma via
autêntica- deste decreto, pagará a taxa de cento e setenta nül réis
(170$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da. Produção Mineral do Ministério da .Agricultura.
Art: 7.O Hevogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cw·los ·de Souza Duarte.
DECRÊTO N. 7.658-

DE

18

DE AGOS'J'O DE

1941

Concede à "Mineração: Juquiá Limitada" autorização para {uncimw1·
como empresa de mineração
O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),. decreta:
Art. 1.0 É concedida à "Mineração Juquiá' Limitada", sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede /na Capital do
.Estado .de São Paulo,. autorização para funcionar como empresa de
mineração, de acordo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis c regulamentos em vig·or ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida .autorização.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da Independência c
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua?'te.
DECRETO N. 7. 659

-DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Agostinho José de Castro a pesquisar mic-a
e associados no municipio de Piranga, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere.
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985~
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Agostinho José de
Castro a pesquisai' mica e associados em terrenos de J asé Simplicio
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Dias, situados no lugar denominado "Carumbé'\ distrito de Pirag-i.mra,
município de Piranga, Estado de Minas Gerais, numa área de dez hectares e cinquenta áres (10,50 Ha.) delimitada por um retângalo tendo um de seus vértices a duzentos e trinta e oito metrOs (238 m.),
rumo· quarenta e sete graus· sudeste (47° SE) da estaca número três
(3) situada nó entroncamento das estradaS para PiragUara e Calambau, no esteio norte da porteira aí existente e cujos lados têm os seguintes comprimentos e. orientações magnéticas: trezentos e cinquenLa
metros (350 rn.), rumo sessenta e um graus nordeste (61° NE) e trezentos metros (300 m. Y. rumo· vinté" e nove graus sudeste (29o SE).
Esta autorização é outorgada mediante as ~condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IU, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mericionadas neste decreto.
-Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
p1·octut.o da .Pesquisa paea fins de estudo sobre o millério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nnla, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 2.1 e no art. 25 do _mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesqui.sa, na forma dos arLigos 39 e M
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo CóO.igo, na forma deste artigo.
A1·t. 6.0 O título da autorização 'de pesquisa, que será uma via autênica deste decreto, pagará a taxa de cento e dez mil réis ( 110$000) e
será transcrito no livro próprio da·Divisão de Fomento d::t Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam.-se as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 18 de agosto 'cte 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS ,

Carlos de Souza Dum· te.

DECRETO N. 7.660-

DE

18

DE AGOSTO DE

19!d

Concedt! à "Companhia das Aguas Minaais- ::falutm'is", Sociedade .Anôn.ima, autm'ização para funcionar corno empresa de rn:ineraçüo

O Presidente t:Ia nepúbliea, usando da atribuição que lhe. confere
o art. 74, letra "a", da Constihüção e nos termos do decreto-lei número 1.9'85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de l\·finas); decreta: 1
Art. 1.o É concedida à "Companhia das Aguas Minerais Salutaris '
:Sociedade Anônima, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como empresa de mineração de acordo com o que dispõe o art. 6.0
8 1.0 do decreto-lei n. 1 .985, de 29 ele janeiro de 1940 (Código ele Mi-
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nas), fic.ando a mesma sociedade. obrigada a cumPrir integi'aJmente as
leis e regulamentos e~ vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto
da referida autorização.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de _Janeiro, 18 de agosto de 1.9!d, 12-0.0 da Independência e
53.o da República.
GE'fULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Dlwrte.

DECRETO N. 7.661

-DE

18

DE AGOS''O DE

19/d

Extingue cm·go excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra "a" da· Constituição e· nos termos do arL 1.0 ,
alínea "n'', do decreto-lei' n. 3.195, de 14 de abril de 19l.d, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe E da carreira de
Prático Rural, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da exoneração de Antonio Fim·i, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro; do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições. em · Contrário.
Rio de Janeiro, 18 de ag·osto de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
GETULIO- VARGAS,

Carlos de SouzaDECRE'l'O N. 7. 662 -

DE

18

DE AGOSTO DE

D~w-rte.

-i9H

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição qlle lhe con:..
fere o art. 74, letra- "a", da. Constittiição e nos termos ·do art. 1,0,
alínea "n", do dec1·eto-Iei n. -3.195, de 14 de abril de 1941, dect•eta:

Art. 1.° Fica extinto üm (1) cargo da classe K da carreira de
Qulmico Agrfcola, do Quadro único do Ministério da Agricultura,
vago em virtude .da transferência de Alfredo Augusto Borges, devendei a dotação correspondente se,r levada a crédit.o da Conta Corrente. do mesmo Quadro
do referido Ministério.
'
Art. 2. 0 R·evogam-se ·as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120° da lndep.endênoia
o 53• da República.
G!'TUL!O VARGAS.

Carlos (le Souza Duarte.
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DECRETd N. 7.663 ;_;_

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Extingu.-e cm·go e.xcedente
O Presidente da H.epública, usando da, atribuição que lhe confere o art. 71!, letra ~-a", da Constituição e 'nos termos do art. 1.0 ,
alínea "n", do decreto-lei n. 3-.1'95, de 1"4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe K da carreira de
Engenheiro de Minas, do Quadro único do 1\Hnistério da Agricultura,
vago em virtude da promoção de Irnack Caryalho do Amaral, deven-do a dotação correspondente ser levada a crédito dft- Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120° da Independência
e 530 da República.
GETULio' VARGAS.

Carlos de Souza .Duarte.

DECRETO N. 7.664 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1941

Suptime cargo ext-into
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer·e

o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3:195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. Lo Fica suprimido um (1} cargo da classe- B da carreira
de Estacionário, dQ Quadro úniCo do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da exoneração de Gentil Braga) ficando- sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.o Revoganl-se-as disposi(:ões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto do 1941, 120.0 dR lndependênciR e
53.0 da República.
GETUJ_,IQ V AROAS.

Carlos de Souza Dum·te.
DECRETO N. 7.665 -

DE

18

"DE

AGos•ro

DE

1941

Extingue cargo excedente

·o Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere
o art. 7 4; letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
._ Art. 1.0 Fica extinto tim cargo da classe G, da carreira de Contínuo, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em virtude
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da demissão de Alb.erto Conc~ição da Cunha, devendo a dótação correspondente ser levada a crédrt.o da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de ago.c;to de 19!11, 120. 0
53.0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza DttaTte.

DECRETO N. 7.666 -

DE

18

DE A.(iOS'fO DE

194.1

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de a!Jril de 1941, decreta:
Art ..1.° Fica extinto um cargo da classe G, da· carreira de Escriturário, do Quadro único do l\'Iinistério ·da Agricultura, vago em virtude da demissão de Julio Pucinelli, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do re.ferido
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 19/d, 120. 0 da Independência e

53,o cta República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N, 7,667 -

DE

18

DE

AGos•ro

DE

1941

Extingue cargo excedente

O Presidente --da RepúbUca, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da ConstiLtüção, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 111 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica extiuto um cargo da classe H, da carreira de Classificador de Produtos Vegetais, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em virtude da demissão de Odilio Pinheiro Lobo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido l\Unistério.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Repúblicá.
GETUI,IQ VARGAS.

Co.J"los de Souza Dua1'te.
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DECRETO N.. 7.668 -

D"'

18

1941

DÊ AGOSTO DE

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, tJsando da atribuicüo que lhe confere
o art. 71J, letra a, da Constituição, e nos termos do art. i .O, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, ele 14 de abril de 1941, dem•eta:
Art. -1.0 Fica extinto um cargó da classe J, da carreira de Agrôn-omo Cafeicultor, do Quadro -únieo do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da demissão de Luiz Gomes do Amaral, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito ,ia Conta Corrente' do mesmo Quadro elo referido ·Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Taneiro, 18 de agosto de ·194t, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.·
GE'fULIO VARGAS.

Cw·los de Souza Duarte.
DECl\ETO

N. 7.669 ~ DE

18

1941

DE AGOS'ro DE

Extin(Jue cargo excedente
O PresidenLe da República, usando da atrihmçao que lhe confere
o al't. 74, lelnl a, da Constituicào, e nos termos -elo art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. J .° Fica extinto um ( J) cargo da classe F, da carreira de
Prático Hura!, do Quadro único do l\linislério da, Agricultura, v~go
em virtude da uposentaàori~ de João Fernandes da Silva Sobrinho,
deyendo a dota~,ão correspondente ser levada n crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do rcferiào .Ministér-io.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto .de 194-1, 120.0
5?.0 da llcpública.

da Indopcndêncía e

ÜETVLIO VARGAS.

Carlos de Sguza Duw·te.
DECRETO N. 7.670-

DE

19

DE AGOSTO DE

-!941

Modi{icq o art. 1. 0 /do decreto n. 6.990,_ de 20 ele mm·ço de 1941'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con~
fere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códi"go ele Minas), decreta:
Art. 1.° Fica modificado o art. 1. 0 elo decreto n. 6.990, de 20
de março de 1941, qüe passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada a senhora Zulmira Tavares da Gama a pesquisar areia quartzosa,
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numa área de quinhentos h~ctares (500 -H a:), situada no lugar
denominado "Fazendas Reunidas 'de Sernambetiba", 3.0 distrito do
município de Magé do Estado do Rio de Janeiro e delimitada pOr um
quadrilátero com um vértice situado a mil setecentos e vinte metros (1. 720m.). rumo setenta e um graus noroeste (71° NW) do
ponto onde a Estrada de Ferro Leopoldina· atravessa o rio Guapí e
cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil metros (2.000m.), setenta e cinco graus noroe~te
(75oN,V); dois mil novecentos e quarenta metros (2. 940m.), doze
graus nordeste (12°NE); mil quatrocentos e setenta metros (1.470m.),
. eetenta e quatro graus sudeste (71,oSE) e três mil metros (3.000m.),
dois graus sudoeste (2°SW) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, III,
·Iv, VII, IX e outras do citado Código não expressa~ente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O título da autorização de pesqmsa a que se refere o
decreto n. 6.990, de 20 de março de 1941, tem como complemento
necessário uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A presente relificação du decreto não está sujeita a pagamento de taxa, na forma elo art. 17 do Código de Minas.
Art. IJ:. 0 Revogam-se as disposições em contrário·.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1941, 120.o da Independência e53.o da República.
GwrUJ..IO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 671 -

DE

1 o DE

:\GOS'fO DE

10-~ 1

Renova a autm·ização de pesquisa conferida pelo decreto n. 4Jd5, de20 de. 'jnlh?· de 1939, ao cidadão b1·asileü•o Gentil S-iste1·olli
O Presidente dá. República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra· a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1 . 985, de 29 ele janeiro do 19!10 (Código do i\linas) ,- decreta:
Art. 1.° Fie~ renovada a autorização de pesquisa conferida pe'lo
decreto n. 4.415, de 20 de julho de 1939, ao cidadão brasileiro .Gentil
Sisterolli para pesquisar diaman~es numa área cte vinte e sete h-ectares (27 Ha) situada na aFazenda Prainha", município de Pires do
Rio, Estad9 cte Goiaz e delimitada por um triângulo cujos lados sã9 :.
o córrego Prainha numa e:xtensão do oitocentos e setenta e cinco
metros (875 m) contados de sua confluência com· o rio Coruffibá,
este rio Corumbá numa exten~ão de mil e cinquenta ínetros (1. 050 m)
contados para jus~nte da reTer ida confluência. e a reta de duzentos
e sessenta e cinco metros (265 .m) ligando as exlremidndes dos dois
lados acima desnritos. Esta autorização é outorgada mediante a&
condi.çõos do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, !I!,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 o concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqu.Jsa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, ·na forr.na
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do. citado artigo
24, e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propi'iedades vizinhas_ estão sujeitas às servidõe.s cte
solO e sub-solo para os- fins da pesquisa, na forma dos ai'tig-o3 39 8
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário .da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, n&. forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisá, que será nma via
autêntica deste decreto, paga:rá a taxa de duzentos e sétenta mil
réis (270$0') e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo-·
menta da Produção Mineral do Ministédo ela Agricultura.
_Art. 7. 0 Revogam-se as disposiçÕe$ em cont1·árlo.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1941, 120,0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Cm·los de Souza Dua1'tr:.

DECRETO N. 7.672-

DK

19 DE AGOSTO DE !941

Auto·l"iza a sociedade ''.Monazita .e llmenita do Bras·íl Ltda." a fazer
a lavra da }azirla de areias rnonaz-ítica.s, de zi?•cônio e de ilmenita, no municipio de. GUarapar-i do Estado do Espírito Santo·.
O Prestclenf..e da República, usando da atribuição- que lhe confere o· art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a sociedade de mineração "Monuzita
e Ilmenita do Brasil Lida." a fazer a lavra da jazict·a de areias monazíticas, de zircónio e de ilrneriita, existente em terrenos de marinha de propriedad"! da União e situados no município de Guarapari
do Estado do E-spiriL"! Santo, numa área de dezesseis e meio hectares
(16,5 H a.), correspondente às praias de Meaípe e Maimbá, ou seja,
numa faixa litorânea de trinta e três metros (33 m) de largura, a
partir·· da linha de preamar média e com a extensão de cinco mil
metros (5. 000 m) para o sul, a. partir da extremidade sudoeste (3W)
da povoação çle Meafpe e até as barreiras de Maimbá no limite do
, município" de Guaruparí com o de Anchieta. Esta autorização é outorgada médümte as condições con:::tantes do parágrafo único do artigo "28 do Códig·o de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
alem das seguintes e ·de outras con~tantes do mesmo Código não expressamente 111encionadas neste decreto.
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Art. 2.o A concessionária da autoriz'aç.ão fica obrigada a. r'ecolher aos cOfres federais, na formn da lei e em duas prestáções: semestrais vcnciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um
0 meio Por c:ento (1,5 (lo) do valor da produção efetiva da mina, em
.cumpriment-o cio- dispusto no § 3.0 do, art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.o Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula, na forma dos- arts. 37 e 38 do Código
de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
do solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e
40 do citadJ. Código .
.:Yrt.. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizacta pelo
Depart'amento Naci::mal da Produ~,ão :Mineral e gozará d'os favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorir.ução de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento . da Produ-::·
cão .:Mineral, após o pagamento da taxa de trezentos e quarenta mil
réis (340$01 .
Art. i. 0 · nevogan-::.-se as disposições em contrário.
Rio

de

Janeiro. 19 ele agosto de 1941, 120. 0 da Independência
4

e 53. 0 da Bepública.

GETUL10

VARGAS.

Cm·los de Souza Dua1•te.

DECRETO N. 7.673

-DE

19

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão b1•asileiro Nicolmt Priolli a pesquism· ca1'vão no
Município de. l'·ieté, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra b, da Constituição e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 janeiro de 194.0 (Código· de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasilêiro Nicolau Priolli a
· pesquisar earvão numa área de noventa e sete hectares e cinco ares
(97,5 Ha.) situada no lugar denominado "Fazenda Vista Redonda\
município de Tieté do Estado de São Paulo, área essa delimitada por
um retângulo tendo um vértice a quinhentos e dez metros (510m.),
rumo trinta e seis gráus trinta minutog nordéste (36°30'NE) do quilômetro cento e setenta e dois (Km. 172) da estrada de rodagem
Tieté-Piracicaba e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientacões:_ mil metros (1.000m ..), sessenta
e nove graus noroeste ( 69°NW), novecentos e setenta e cinco metros,
(975:r:p.), vinte e um· grúus sudoéste (2fOSW). Esta autorizacão é
outorgada mediante as condições do· art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV; VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
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Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do § 1.ó do- .art. 24 e do art. 26 do Código de Mir..as, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 ,e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4.0 _As propriedades vizinhaS estão sujeitas às servldõcs de
sólo e sub-sólo para os fins da pesquisa, na forma dos nrü;. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na fôrma deSte artigo.,
Art. 6.~ O título ·da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa mil
réis (490$0), e será transcrito no livro Pl'óprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1941, 120.0 âa Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•te.

DECRETO N. 7. !l7 4 -

DE

19

DE AGOSTO DE

1941

A ntoriza a cidadã brasileira /rene Lopes Sodré a pesquisar c-aÓli?n no
Município de Maricá, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro dB 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira !rene Lopes Sodré a
pesquisar caolim em terrenos de propriedade de diversos, no Município de Maricá do Estado do Rio de Janeiro, numa área de quinze hectares (15 Ha.) dividida em três áreas- A, B eC-assim definidas:
área A, de cinco hectares (5 Ha.), na Fazenda do Cajú de propriedade.
de Gabriel Farias, limitada por um retângulo tendo um dos vértices à
· distância de quatrocentos e sessenta metros ( 460 m), rumo setenta e
sete graus trinta minutos sudoeste (77.0 30' SW) do canto noroeste
(NW) da Capela de Santo Antonio, e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações: cento e vinte
cinco metros (125 m) nortesul (NS) e quatrocentos metros (40() m),
••umo lesteoeste (EW) . Area B, de cinco hectares (5 Ha.) na localidade S. José do Imbassaí,' em terrenos de propriedade de D. Corina
Nogueira da Cunha· e Viuva Ribeiro, limitada por um r-etângulo tendo
um dos seus véJ•tices à distância de quinze metros (15m.), rumo setenta e dois graus nordeste (72.0 NE) do canto sudeste (SE) da Igreja
de S _. José .à o Imbassaí e cujos lados, a partir desse vértice, teem os
segumte.s comprimentos e orientações: cem metros (100 m.), rumo
vinte e seis gTaus sudeste (26.0 SE); duzentos metros (200 m.)
rumo setenta e um graus trinta minutos nordeste (71.o 30' NE);
setenta e cinco metros (75 m), rumo oitenta e quatro graus,
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trinta minutos nordeste (84
30' NE) ;' dUzentos e cin(J:uenta e
cinco metros (255 m), rumo sul norte (SN); cento e trinta metros
(130m.), rumo setenta e quatro graus quarenta minutos sudoeste
(74.0 4:0' ~W); sessenta e sete e meio metros (67,5 m .) , rumO vint-e
e quatro graus trinta minutos sudoeste {24.0 30' SW); cem metros
(100m.), rumo quatro graus quarenta minutos sudoeste (4. 0 -:'IO'SW~;
cento e- sessenta e_dois e meio metros (162,5 m. ), rumo setenta e trê.s
graus trinta minutos sudoeste (73.C? 30' SW) . Área G, de cinco hecta~
r.es '(5 H a.) situada na margem da IãS'oa Ja.carôa, em terrenos de propriedade de Joaquim Machado. limitada por um reil\ngulo, tendo um
dos ·vértiees à distância de quinhentos e trinta e oito metros (538 m),
rumo sete graus sudeste (7.0 SE) do canto sudoeste (SW) da casa do
armazem de Jacinto Luiz Caetano e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes ·comprimentos. e orientações: quatrocentos metros ( 400 m), rumo nortesul (NS) e cento e vinte e ·cinco metros
( 125 m), rumo oesteleste (WE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art'. 16 do Código de Minas e seus números
I, II, III, IV, VII, IX e .outras do citado Código não expressamente
mencionadas :ri este decreto~
Art. 2.0 A conces-sionária da autorização poderá utilizar--se do
produto da pesquisa para fins .de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca O'u nula, na forma
do § 1 ° do art .. 24 o do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código.
AÍ't. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e.sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos~39 e 40
do citado Código,
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
De.partamento Nacional da Produção Min-eral e gozará dos favore.s discriminados no arí. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que. será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
(150$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agriculíura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposiçõ86 ém contrário.
Rio de Janeiro, 19 de ·agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETUI,.IO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO

N~

7 .·675

-DE

19

303

DE .Â.GOSTO D~ 1941

Aut01'iza o .cidadão brasileiro José Ern'drio de Mol'aes a pesquisar
jazidas de 1'ochas betun~;inosas e .piro-betwninosas (minérios da
classe IX), em terras do domínio privado, s-ituadas no Municip,io
de T1·emembé, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da· all'ibuição que lhe confere
o art. 74, letra a da Constituição, e nos lermos dos decretos:..lei§ números 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código ele Minas) e 3.236, de
7 de maio ele 1941, decreta:
Art. 1.° Fica aulorizaclo o cidadão brasileiro José Ermirio de
1\'Ioraes a pesquisar jazida-s de rochas betuminosas e piro-betuminosas
(minérios da classe IX) em uma área· de 806 (oitocentos e seis)
llectares, situada em terras do domínio privado, no Município de· Tremembé, comarca de Taul:!até, Estado ele São Paulo e definida pelo
seguinte l;)f::rímetro: pal'tindo de üm ponto situado no cruzamento
das estradas antiga e nnva, de Taubaté para 'I'remembé, entre os
doi.:; pontilhões de cimento armado sobre o ribeirão do Moinho, segue
pela antiga estrada de rodagem até encontrar um va·Io divisório e
por este -continua numa extensão de 300 (trezentos) metros; daÍ prossegu~ -em linha reta até o Porto do Pimenta no rio Paraiba; continúa em alinha-menlo retilíneo até alc-ançar_ um ponto situado no Aterrado e distante 1. 000 (mil) metros do centro da Ponte Nova sobre
o rio Paraiba; prossegue em linha reta até atingir a foz do rio Piraoun.ma no rio Paraiba, donde parte nova linha reta até um ponto
junto à Capela do Padre Eterno; deste ponto segue pela estrada de
rodagem para Tremembé contornando terras de propriedade da Companhia Nacional de óleos Minerais "Panal' 1 até uni ponto situado no
cruzamento desta estrada com a rodovia para Pindamonhangaba e dai
contornando o perímetro urbano interno da cida·de de Tremerríbé segue
pela estrada·· nova de rodagem "até· o ponto inicial deste perímetro, e,
mediante as seguintes condições:
I - A autorização de pesquisa, que terá por título este decreto,
será pessoal e. somente transmissivel nos ·casos ·previstos no n. I do
art. !6 do Código de Minas;
II - .a presente autorização de pesquisa terá a' duração de 2
(dois) anos, podendo ser renova·da·na conformidade do n. II do artigo 16 do Código de Minas;
III - o Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará os trabalhos de
pesqüisa, podendo orientar a sua execucfio;
-IV - concluidos os trabalhos de pesquisa, dentro do prazo da
autorização, sem prejuizo de quaisquer informações pedidas pel-o Conselho Nacional do Petróleo durante a execução dos mesmos, o concessionário é. obrigado a apresentar um relatório circunstanciado, sob a
responsabilidade de profissional legalmente habilitado ao exercício de
engenharia de minas, abrangendo todos os estudos que tiver executado,
com dados informativos que habilitem o GovernO a formar juizo se-guro sobre a reserva mineral da jazida, qualidade do minério G possibilida-de de lavra,. nomeadamente:
a) situação, vias de acesso e comunicação;
b) planta topográfica da área pesciuisada, na qual figurem as ex-

posições naturais do minério e as que forem descobertas pela peSquisa;
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c)

perfís geológico-estruturais;

d) descriç.ão detalhada da. jazida;
e) quadro demonstrativo da quantidade e da

nério;

n- 1'881..!-ltados de

qu~lidade

do mi-

ensaios de _belieficiamento;

g) demonstração da possibilidade de lavra.

V - serão respeitados os direitos de terceiro~, ressarcindo o concessionário da auloriza(;ão, a quem de direito, danos e prejuizos que
ocasionar, nãD respondendo o Governo rJelas .limitações que possam
sobrevir ao título de autorizaç-f1o de pesquisa, da oposição de ditos
direitos;
·
VI - nas proximidades das fortificações, das vias públicas, das
estradas de ferro, cfos mananciais de água potavel, ou dos logradouros
públicos, só será permitida a pesquisa com assentimento e especial
fiscalizar.;ão à as_ :respectivas autoridades.
Art. 2.0 Esta auiorizaoão de pesauisa, de acordo com o que dispõe
o art. 24 do Código de Minas, caducará.
I - se. o concessionário não inicim· os trabalhos de pesquisa
dentro dos 6 (seis) primeiros meses contados da data da autorizacão;
n - se interromper os trabalhos 'de pesquisa, depois de iniciados.
por igual espaço de tempo, salvo motivo de força, maior, a juizo do
Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 3.0 Se o concessionário infringir o n: I do art. 1.0 deste
decreto, ou não se submeter às exigências da fiscalização, será anulada esta autorização, na forma· do art. 25 do eódigo de Minas.
Art. 4.0 O título a que alude o n. I do art. 1.0 deste decreto
pagará de selo a quantia de 4:030$0 (quatro ,contos e trinta mil réiS)
e 8"erá transcrito, na forma do art. 16 do Código de Minas, no respectivo registo, no Conselho Nacional do Petróleo, após o pagamento
· do selo, d'e acordo com o disposto no art. 17 do. Código de Minas,
combinado com o art. 3.0 do decreto-lei n. 1.217, de 24 de abril
de 1939.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Republica·.
GETULIO VARGAS

Vasco Leitão da Cunha
DECRETO N, 7. 676 -

DE

19

DE AGOSTO DE

1941

Ap1'ova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação de coco, visando a su.a padronização
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con~
fere o art. 7 4 da Constituição e tendo em. vista o que dispõe o artigo 6. 0 do decreto-lei n. 334, de 15 de marco de i938, e o art. 94
do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de .29 de maio de
1940, decrE'ta:
Art. 1.° Ficam ·aprovadas as especificações e tabelas para a
classificac.ão e fiscalização da exportação de coco, visando a sua pa-
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dronização, assina.das pelo- Ministro de Estado dos Negócios- da Agri-·
cultura.
Art.· 2.0 Revogam-se o decr8to n. 23. 671, de 2 de janeiro de
1934, e as demais d}~posições em contrário.
Rio de Janeiro, !9 de agosto de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS .

Carlos de Souza Duarte.

Especificações e tabelas para a classificação e -fiscalização da exportação de coco, baixadas com o decreto n. 7.676, de :19 de agosto de
194:1, em virtude· das disposições do decreto-lei n. 334, de :15 de
março de 1938, e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 1940. ·

Art. 1.° Com a denominação de -coco, seja o coco da praia ou da
Baía, - fruto de Cocos nucifera, L. - , classificado, para eJeito de
exportação e transa-ções comerciais, de acordo com as especificaçõas
. ora -estabelecidas na -forma dos artigos 5. 0 , 6.0 e 7.0 do regulamento
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 194'0.
Art. 2.0 O coco seco, descascado, ·segundo .suas dimensões e peso,
será classificado em quatro tipos, com as ·seguintes especificações:
TIPO 1 - Cocos colhidos completamente_ maduros, perfeitos, limpos ·e de aspecto naturaL
TolerdnCia - Mínimo de 129 (cento e vinte e nove) milímetros
de diâmetro na maior secção transversal e 980 (novecentos e oitenta)
gramas de peso.
TIPO 2 - Cocos colhidos completamente maduros, perfeito•, limpos . e de aspecto natural.
'l.'olerân-cia - Mínimo de 1H (cento e onze) milímetros cte diâmetro na maior secção transversal e 650 (seiscentos e cinquenta_) gramas de peso.
TIPO 3 - Cocos colhidos completamente maduros, perfeitos e de
aspecto natural.
Tolerância- Mínimo de 99 (noventa e nove) milímetros de diâmetro na maior secção transversp.l e 460 (quatrocentos e sessenta)
gramas de· p€so _.
TIPO 4 - Cocos colhidos completamente maduros, perfeitos e de
·aspecto natural.
Tolerância - Mínimo de 81 (oitenta 'e um) miÍímetros de diâmetro na maior secção tránsVersal e de 280 (duzentos e oitenta)
gramas-de-peso.
Art. 3.0 Ü$ cocos de menores dimensões e pesos serão classifiettdos abaixo do padrão.
Parágrafo único. Serão. considerados refugo e, como tal exportados, os cocos "v~lados", partido.s, rachados _e, ainda, os que, colhidos
~ ver dos os, t-anham adquirido artificialmente a aparência do secos.
Col. de Leis- Vol. VI
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Art. 4.o A exportação de tipo-s -especiais e a do coco em oasc.a,
maduro ou seCo, só poderá ser feita; para o estrangeiro, mediante.·
autorização do Serviç_o de Economia Rural.
Art. 5.0 O coco verde, que só poderá sar expqrtado em Casca, será
classificado em três tipos, com as seguintes especificações :
TIPO 1 - Cocos perfeitos, com o peso mínimo de 2 ks. 750
(dois quilos, setecentas e cinqueuta gramas).
TIPO 2 - Cocos perfeitos, com o peso mínimo de 1 k. 850
(um quilo, oitocentas e cinquenta gramas).
TIPO 3 -:- Cocos perfeitos; com o pes.o mínimo de 1 k. 250
(um quilo, ·duzentos e cinquenta gramas).
Art. 6. 0 O ·coco verde poderá ser exportado 'em cachos, e o seco,
descascado, em sacos ou engradados.
§ 1.0 Os sacos, com capacidade para 70 quilos de côco, serão novos
e resistentes.
§ 2.0 Os engradados, dE.\ madeira levo, clara, limpa e livre de nós.
terão as seguintes características:
~ Dimensões:
medida-s ext.ernas, 860 x 4.07 x 272 milímetros;
medidas internas, 810 x 395 x 260 milímetros.
l i - Peças:
a) dois test.eiros e uma divi-são central medindo 405 x 260 x 18
milímetros;
b) lados, seis táboas, medindo 860 x 70 x 6 milímetros;
c) fundo e tampa, oito t.áboas medindo 860 x 70·x 6 milírrietros.
§ 3. 0 Os engradados levarão sobr.e os testeiros sarrafos de 400 x
x 25 x 10 milímetros, fitas metálicas ou arame galvanizado n. 16.
Art. 7.o O acondicionamento dos cocos nos engradados, obedecerá
à segbinte disposição, por tipo:

a)
b)

TIPO 1 - 30 cocos.
3 x 2, em três filas e duas camadas, em cada divisão do engradado, tendo a primeira camàda 8. e a -segunda 7 frutos.
TIPO 2 - 1,3 cocos.
3 x 3, ,em quatro filas e duas camadas, de _12 frutos, em cad:..
divisão do engradado.
TIPO 3 - 84 cocos.
4 X 3, em quatro filas e três camadas, d8 14 frutos, em ca(la
divisão do engradado.
TIPO 4 - 120 cocos.
4 x 4, em cinco filas e três camadas, de ·20 .frutos, em cada divisão
do engradado.
Art. 8.0 Os cocos engradados serão acamados em palha ou fitas
de madeira.
Art. 9.0 Os depósitos destinados ao armazenamento do coco daverão ser bem ventilados, com boa cobertura, secos e amplos,· assoalhados ou com paviinentação impermeavel, de modo a assegurarem af:l
melhores -condições possiv,eis à perfeita conservação do p1·oduto.'
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Art. 10. Os certificados de classificação, de coco seco, respeitadas ·as disposições do art. 36, do regulamento aprovado pelo rJecreto
n. 5 . .739, de 29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 120 dia~.
contados da data da sua emissão.
Art. 11 . As despeSas relativas à classificação e à fiscalização
da exportação, e, bem assim, aquelas previstas no regulamento ap~·o
vado pelo decreto n. 5.739, de 29 rle rpaio de 1940, para trabalhos
realizados a requeriinento ou por solicitação da parte ou partes int-eressadas, serão cobradas, de acordo com a segumte tabela, por quilo:
I -

Classificação (art. 80), inclusive tiraaa de amostras e
emissão de certificado ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 - .Reclassificação (art.. 39), inclusive emissão_ de certificado ...................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lU- Arbitragem (parágrafo único do arL. 84) . . . . . . . . . . . . . .
IV - Inspeção para os fin~ indicados nas alíneas c e d do
artigo 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V - Taxa de fiscalização da exportação (arL 5.0 do decretolei n. 334, de 15 de março de 1938, e arts. 70, 80 e 82
do regulamento aprovado pelo decreto n .. 5. 739, de 29
de maio de 11140), inclusive emissão de certificado...

$001
$002
$005
$001

$001

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de EcorwwJ<t Rural, com aprovação da· Ministro da Agricultura.
Hw de Janeiro, 19 de agosto de 1941.

DECRETO N. 7.677-

DE

19

DE AGOSTO DE

i9H

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da expo?'taç{io do Abacaxi, visando a sua padronização

O Presidente' da República, usando das atribuições que lhB confere o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõem os
artigos 6.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o IJ4
d0- regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
·
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do Abacaxí, visando a sua
padronizfu;ão, assinados pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Hio de Janeiro, 19 de agosto de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETVLIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
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Especificações e tabelas para a· classificação e fiscalização da- exportação de Abacaxi, baixadas com o decreto n. 7.677, de 19 de agosto
de 1.941, em vJrtude das diSposições do decreto-lei. n. 334, de 15 de
março de 1938, e do regulamento a:Provado pelo decreto ·n. 5.739, de
29 de maio de 1940.
·
Art. 1,0 A classificação do abacaxí, para efeito de exportação,

será feita de acordo com as especificações ora estabelecidas na formá.
dos artigos· 5. 0 , 6. 0 e 7. 0 do regulamento aprov-ado pelo decreto número 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 2.0 O abacaxí
com o desenvolvimento
Art. 3.0 Segundo a
nados em duas cla,sses

destinado a exportação deverá ser colhido,
completo, no início da- maturação.
coloração da polpa serão os abacaxís ordecom as denominações de abacaxí branco e

abacaxí ama1'elo.

Art. 4.° FiGam estabelecidos para cada classe, oito tipos, 16, 18,
20, 24, 28, 30, 32 e 36, correspondentes ao do número de abacaxis
que, de acordo com o tamanho e a forma de arrumação, compoda- a
caixa padrão:
§ 1.0 O tamanho do abacaxí será medido pelo diâmetro da maior
seccão · transversal_.
§. 2.0 A arrumação dos abacaxis será feita, no sentido transversal, em duas camadas na caixa padrão e uma· na rle tamanho menor,
dispondo-se os frutos de modo a que a coroa de um fique ao lado
da base do outro.
§ 3.0 Os frutos serão protegidos por camadas de fitas de madeira, delgadas ou de médit. grossura.
·
Art: 5. 0 Os tipos estÇtbelec'idos no artigo ·anterior serão determinados de acordo com a seguinte tabela:
Peso mínimo
Diâmetro
(gramas)
(Milímetros)
1.800
148 a mais
1.650
143 a 147
1.500
138 a 142
1.200
128 a 137
900
118 a 127
30
750
11.~ n 117
32
............................
600
108 a 112
36
300
103 a 107
Art. 6. 0 Só poderão ser classificados em qualquer dos tipos instituídos:
Tipo
16
18
20
24
28

· a) frutos perfeitos, sãos, de bagas desenvolvidas achatadas, no
início ou em regular estado de maturação;
'
b) frutos ·com o ·mínimo de 40 o/o de suco·
c) frutos cuja r~lação acide~-sólidos sol_uvei's, represente, dentro
d?_: llm1tes e.::-tabelecidos,. a médta das condH;.ões da cultura nas regwes produtoras;
·
d} frutos co~ cor?a inteir~ e pedúnculo, uilu devendo o comprimento de_ste ser. mferwr a dois centímetros nos tipos 16 _ 18 _
20,.- do1s e mew nos tipos 24 - 28 e três nos demais.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

309

Art. 7.O De acordo com as exigênéias dos mercados importadores
Será permitida a embalagem de abacaxis com e sem filhotes ou rebentos.
,
Parágrafo únicà. Qu.ando desprovidos dos filhotes ou rebentos
serão os abacaxis envolvidos, obrigatoriamente, em papel oleado ou
"quartelose" com as dimensões de 4.50 x 350 milímetros para os tipos
16. a 24 e 370 x 250 milímetros para os menores tamanhos.
Art. s.o Os frutos verdes ·e os de maturação avanÇada, assim
como os deformados, os com vestígios de doenças e os que apresentem lesões (arran'hões, cortes, machucaduras, etc.) constituem refugo ·e devem ser separados durante a embalagem.
Parágrafo único. É facultada, a juizo dos responsaveis pela fiscalização da exportação, a tolerância máxima de 10 o/o de defeitos
quando não comprometam, de qualquer forrha, a conservação dos
frutos contidos no mesmo volume:.
Art. 9. 0 Os abacaxis atacados de podridão não podem ser exportados, sendo condenado o lote ou .partida, quando causada pelo
fungo Thielaviopsis paradoxa (Da Seynes) von Hõhnel.
Art. 10. A relação acidez-sólidos soluveis, a que se refere a
alínea c do art. 6. 0 , será determinada em suco extraido de talhadas
longitudinais de dez ou mais abacax~s, ficando estabelecidas as .sf?guintes para as regiões produtoras do país:

~g~à~ste. ·: ,· .': ,· ,' ,·::: , , ,· :::::: :::. :.·: ,·:: ,: :, :,:, .· •:,': ::

Este ... , .. , , ... " , , " .. , , , , , , , , , . " , , , , , , , , , , , , , , ,
Central ... , .. , , , .. , , . , ...... , , , , , , , , , , , , , , , , • , , , , , ,
Meridional ................. -....... , .............. .

Art.
caixas de
Art.
sões das

1:10 a1:12
1:10 a 1:12
1:10,.a 1 :12'
1 :8 a 1:10
1:8 a 1:10

11. A embalagem do abaca:X:í para exportaç.ão se1'á feita em
madeira c'lara, leve e sem nós.
12. As caixas, segundo a capacidade, o número e as dimenpeças, serão de dois tipos, com as seguintes especificações:

I - Caixa pad?'ão - com duas testeiras e uma divisão central,
medindo cada uma 420 x -280 x 20 milímetros; lados em quatro táboas de 900 x' 11 O x 8 milímetros; tampa ·e fundo, seis tábuas de
900 x 120 x 8 m1lfmetros.
II - Caixa pequena - testeiras e centro de -WO x 140 x 20 milímetros; lados em duas táboas de 900 .x 110 x 8 milímetros; tampa
e fundo, seis táboas de 900 x 120 x 8 milfmetros.
§ 1.0 As caixas serão reforçadas, nas testeiras com sarrafos fixat!os com pregos 6" x 8", fita metálica ou aramo galvanizado.
§ 2. 0 Na armação das caixas serão utilizados pregos 13" x 15"
nas táboas de fundo e lados e 13" x 18" na tampa com sarrafo.
A~t . 13. Fica expressamente proibido o aumento de cap~cidade
das caixas e, bem -assim, na mesma caixa abacaxís de grau de maturação, classes e tipos diferentes.
'
Art. 14. A embalagem do abacaxi, re$peitadas as alíneas a, b,
c € d, do art. 6. 0 e as disposiç.ões do art. s.o, será feita sob abrigo, na
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própria zona cte cultura, e precedida de rigorosa escolha, de maneira
a que sejam embalados somente os frutos perfeitos e sãos, separados:
a) por classe;
b} por tipo, s'egundo os limites de peso e de dimensões estabelecidos no art. 5.0 ;
c) por variedade, semprG que possivel;
d) pela uniformidade do grau de maLuracão.
Art. 15. É obrigatória, na marcação e rotulagem das caixas, q"Qe
só poderão ser feitas com observância das disposições legais em. vigor, a indicação, em um dos testeiros ou lados, da class-e (abacaxi
br.o;tnco ou amarelo), do tamanho da caixa {I ou II), do tipo (16 - .
18 - 20 - 24 - 28 - ilo - 32 ou 36), e a seguir, do número
de frutos cont.idos.
Art. 16. Na fiscalização para ·efeitu de exportação serão abert:-ls,
para exam.e, em cada partida Ou lote, o mínimo de 3 % das caix~!:1
acompanhadas de certificados de classificaçãO e de 5 % na ausência
desses.
Art. 17. É permitido, por conta dos exportadores, o repasse e
reclassificação,- 13xceto qUando se trate de partida condenada em cortsequência de podridão.
Art. 18. Os certificados de classificação, respeitadas as disposições d_o art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 d.e maio de.1940, serão válidos até o ato da fiscalização no porto de
embarque. .
.
Art. 19. As despesas relativas à classificação e à fiscalização da
exportação e, bem assim, aquelas previstas no regulamento aprovado
pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos realizados a requerimentu ou por solicitação da parte ou partes interessadas, ,
serão cobradas de acordo com a seguinte tabela, por caixa:
I -

Classificação (art. 80), inclusive tirada de amostra e emissão de certificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 - Reclassificação (art-. 39}, inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ill .:_ Arbitragem (parágrafo único do arL. 84). . . . . . . . . . .
IV - lnspeções para fins indiCados nas alíneas c' e d do
arL. 79 . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
V - Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de marco de 1938, e .artigos 70, 81 e 82 do Regulamento aprovado pelo decrAto n. 5. 739, de 29 Qe maio de 1940L inclusive
emissão de certificadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$020
$010
$050
$010

$050

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pel-o Serviço de Economia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1941.
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DECRETO N. 7.678

~ DE

20

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o ciiadão b"rasileiro Oswaldo Sampaio a pesquisar rnintrio
de -tungsUnio e associados no mun'icipio de Jundiai do Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando çl.a atribuição que lhe confere
o art. 74~ lef.ra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oswaldo Sampaio
a pesquisár minério de tungstênio e associados no lugar denomJoado
'!Sftio da Posse", de propriedade de diversos, no distrito de Itupeva,
município de Jundiaf, Estado de São P<iulo, numa área de setenta
hectares (7.0 Ha) limitada por um paralelogramo tendo um dos vértices situádo à distância de noventa e cinco metros (95 m), rui,Uo
magnético vinte e quatro graus sudeste (24°SE) do canto leste (E)
da casa da F'azenda das Posses e cujos lados adjacentes a esse vérLice
teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos e oitenta e dois met.ros (582 m), rumo cinquenta grau~ sudeste. (50°SE) e mil duzentos e vinte metros (1. 220 m), rumo trinta
graus nordeste (30°NE) . Esta autorizaÇ<ão é outorgada mediante- as
condições dr, art. 16 do Código de Minas e seus números I, H, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
:p.este decreto.
Art. 2.0 O conC-essionário da autorização poderá utilizar-s~ do
produto da pesquisa para fins de esturlo ~obre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e. do art. 26 do Código de Minas, se
ocoTrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
"
Art. 4..0 As' propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e E>ub-solo Para os fins da pesquisa, na forma dos art-s. 39
·e ·40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizac_;,ão ~erá fiscalizado pelo
. Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
~o\:rt. •J.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de setecentos mil réis (700~30)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de FomentQ da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 19ld,· 120.0 da Independência
e 5S'.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Cil.rlos de Souza Dum·te.
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DECRETO N. 7.679

-DE

20

DE AGOSTo DE

1941

Autoriza o cidadão . brasileiro Mario Machado Campello a peSq1d..,ar
conchas calcdreas, no município de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente çla~· Repúbli-ca, usando da atribuição que lhe confere o ·art. 7/l., letra a, da Constituü;ão e tendo em vista· o decreto-lei
.n. 1.985, d• 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. ~.° Fica aUtorizado n cidadão brasileiro Mario Machado
Carp.pello a pesqu~sar conchas calcáreas numa área de quatrocentos
. ç nóventa e um hectares e setenta e cinco ares (491,75 Ha), situada
na Lagoa de Araruama, municipio de Gabo Frio do Estado do Rio
de Janeiro e delimitada por um quadrilátero que tem· um vért.ICE:. a
novecentos (900) metros, na direção sul (S) da Ponta dos Cordeiros
e cujos, lados teem os seguintes rumos e comprimentos: leste . (E)
e mil quatrocentos (!.400) metros; sul (S) e dois mil o.itocentos e
setenta e ço.inco (2. 875) metros; quarenta e oito graus sudesté (/18°SE)
e niil setecentos e setenta e cinco (1. 775) metros o norte (1\") e quatro
mil cento e sessenta (4.160) metros. Esta autorização é outorgada
mediante as conDições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, Ill, IV~ VII, IX e outras do citado Código não expressaml~nte
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da ·autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de e:studo sobi'e o minério e eusteio
dos trabalhos.
A!'t. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
· Dcorrerem os motivos previstos nos nümeros I e H do .citado artigo
2í e no art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalii.ado reto
Departamento Nacional da Produ cão Mineral e gozará dos ·favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo ·a quantia de quatro contos
novecentos e vinte mil réis (4. :920$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produoão Mineral do Ministério da
Agricultura.
· Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GE'l'ULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Dttarte.
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DECRETO N.

7.680- DE

20

DE AGOSTO. DE

!941

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Pe'reira Valle a pesquisar mica
e assOciados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas
Gaais
O Presidente da República, usando ca atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiçãu e nos termos do decreto-lei·n. 1.985,
de 29 de janeiro de !940 (Código de Mina;), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãn brasileiro Gustavo Pereira
Valle a pesquisar mica e associados numa área de einquenta hectares
(50 HA) situada no· lugar denominado "Córrego do Cascalho", município de Conselheiro Pena elo Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo tendo nm vértice situado a seiscentos
met.ros (600m), rumo sessenta e ·:.1m graus sudoeste (61o SW) da
confluência .do ribeirão Itat1aia com o rio Doce e cujos lados adjacentes a esse vértice teem cs seg1Jintes comprimentos e orientações
magnéticas: oitocentos meh·c,s (bOGm). oitenta e sete graus e trinta.
minutos üoroeste (87°30'N\V); seiscentos .e vinte e cinco metros
(625m), dois graus trinta minu~oc; sudoeste (2°30'SW). Esta autorizaoão é outorgada .mediante as condic;:.ões do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não ~xpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autori.zacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
A::.'L 3.o Esta autorização serú declarada caduca ou nula, na forma
do ·parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e· li do citado artigo
24. e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa. na forma dos artigos 39 e 4()do citado Código. ·
Art. 5.0 O concessionário da aut~)rização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art.. 71 do mt:smo Código. na forma deste arbgo.
\

Art.. 6. 0 O título da autorizaç.ão dA pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagm:á ~~-taxa d·~ quinhentos mil réis (500$0}
e ~e.rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da AgTicuHura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de :.fllneiro. 20 de agosto ie 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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,DECRETO N. 7.681 -

DE

2D DE AGOSTO DE 1941

A utm·iza o cidadão brasileú·o J csé Ventura Pinto a pesquisar mica
e associados no municipio de Conselheiro Pena do Estado de Minas
Gerais
O -Presider.. te da Rep.ública, usando da at.ribtq;ão que lhe confere
o art. "74, letra a, da Constit;.~icãu e nos tt:rmos do d~creto-lei n. 1.935,
de 29. àe janeiro de 1940 (Cójigu de Mjnas}, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro. José Ventura Pi:ilto ·a
pP.squisar miL.:a 8 associados numa úrea oe rinquentn hectares (!50Ha)
no lugar denominado "Córrego do Paraguai", município de Conselheiro ·Pena do Estado de M-inas Gerais, área essa delimitada por um
retângulc tenàL- Li.m vértice a Jitenta 1u::tros (SOm) •. rumo quarenta
e oito graus nordeste ( 48°NE) da confiuência do córrego Paraguà·i
com o rio Doce e cujos lados ~ldjacent.•h' a es~e vértice teem os seguintes comt.:r:!mentos e oritmtações mag-néticas: seiscentos e vinte e
einco metros (625m), sessE'nta e seis graus nordeste (66°~E); oitdcent:os metros (800 m), vinte e quatro graus noroeste (24°NW) . Esta
autorização é outorgada mediante as cOndiçõeS do art. 16 do Código
de :Minas e scl<::. números, I, II, III, IV, vn, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas .w::.te deci'eto.
·
Art. 2.o O concessionário da auto.:·ização poderá utilizar-se do
produto cta pesquisa para fins de estuào sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 2·4 e do art. 26 do Código do Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números 1 o II do citado artigo

24. e no

art.

25 do mesmo Código.

.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
sole e sub-solo para os fins cta pesquisa. na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da auiotização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da· ProduçãQ Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa d·.> quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro pJ.•ôpri!J da Dhnsão de Fomento da Produção
Mineral do Mütistério da Agricultura.

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário..
Rio de Janeiro, 20 de agosto de HM1, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cárlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 682

-

DE 20 DE AGOSTO DE 1941

Autoriza o cidadão úrasileü•o 'Antonio José de Magalhães a pesquisar
feldspato, quartzo e associados no município de São Gonçalo rln
Estado do Rio de Jane·i?'o.

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe corfere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, ele 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio José de
Magalhães n peSquisar feldspato, quartzo e associados em tencnos
de sua propriedade, situados no lugar denominado "Calaboca", no
3.0 distrito e município de São Gonça!o do Estado do Rio de Janeiro,
numa área de quarenta hectares (40 Ha) delimitada por um tri;lngulo tendo um de. seus vértices à distância de setecentos met:-os
(700m), rumo quarenta e três graus trinta minutos nordeste
( 43 ° 30' NE) do marco quilométrico número trinta (Km 30) da Es·
trada de Ferro Maricá e cujos lados teem os seguintes cornprlmento~
e orientações magnéticas : mil e oitenta metros (1. 080m), rumo oitenta- e seis graus quinze minutos sudoeste (86° 15' SW); "Setecentos e sessenta metros (760m), rumo deZ graus trinta .minutos nordeste

(J0030'NE); mil cento e setenta metros

(1.17Dm),. rumo

cinquenta e quatro graus trinta minutos sudeste (540 30' SE) .
Esta 1autorizar;.ão é outorgada mediante as condiçõ(~S do art. 16 d'J
Código de Minas e seus números, I, Il, III, IV, VII, IX e· ou~ras do citado Código não expressamente ·menc!onadàs neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da auí.orizaçfio poderá utilizar-se elo
produto da pesquisa para fins ele estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos,.

Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art.· 24 e do art. 26 do Código de Pdinas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As proporiedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorizáção será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fav•)res
discriminados no art. 71 do- mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O títu1o da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos T-il réi3
(400$000) e será trancrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 12o.o

53.o da República.

~a

Indepe.ndência e

GETULIO V ARCAS,

Cm·los de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 683 -

DE

20

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Lindolfo Pio da Silva Dias a fazer a zo_,
vra das jÇLzidas de bauxita no municipio de Poços de Caldas do
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confére
o art. 74, letra .a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lindolfo Pio da Silva
Dias a fazer a lavra das jazidas dn bauxita em doze (12) ár8as riiferentes, perfa·ze'ndo o total de trezentos e· quarenta hectares (340 Ha.J,
situadas em terras de sua propriedade, no lugai',denominado "Fazenda
do Recreio", município de Pocos de Caldas do Estado de Minas Gerais, áreas essas que assim se definem: - a primeira, com vinte e tré~
hectares e sessenta e três áres (23,63 Ha.) é delimitada por um do1decágono irregular que tem um vértice situado a quatrocentos e quarenta metros (440 m.), rumo dezessete graus .nordeste (17° NE) do
monumento comemorativo do acordo dos limites Minas-São Paulo e
cujos lados te~em os seguintes comprimentos e orientações magnétieas:
quatrocentos e setenta metros (470 m.), trinta graus nordeste (30° NE)';
duzentos e noventa e cinco metros (295 m.), setenta e um graus nordeste (71° NE) duzentos e vinte metros 122{) m.), oitenta graus sudeste (80° SE); trezentos metros (300 m.), oito graus trinta minutos
nordeste (8°30' NE); cento e vinte e sele metros (127m.), trinta e
sete graus trinta minutos noroeste (37~30' NW); trezentOs e cinquenta metros (350 m}, quarenta e sete graus trinta minutos sudoeste
(47°30' SW): cento e cinquenta metros, (15o·m.), setenta e nove graus
e trinta minutos noroeste (79°30' NW); cento e cinco metros (10·5 m.),
sessenta e seis graus sudoeste (66° SW); duzentos e oito metros
(208 ·m.), vinte e um graus trinta minutos sudoeste (21°30' SW); trezentos e noventa e seis metros (396 m. ), cinqJ..l.enta e oito graus sudoeste (58° SW); cento c trinta e cinco metros (135 m.), dezenove
graus sudeste (19° SE) e cento e noventa metros (190 m. ), sessenta
e oito graus sudeste (68° SE), respectivamente. A .segunda área, cPm
setenta e oito ares (0,78 Ha.), é delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice situado a cento e dezoito-metros (118m.),
rumo sessenta e sete graus quarenta e cinco minutQs nord.este (67°45'
NE) do centro da ponte situada na estrada para São Roque sobre o córrego do Cocal e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: noventa e nove metros (99 m.), quarenta e três
graus nordeste (43.0 NE); cento e treze metros (113m.), cinquenta e
um graus noroeste (51° NW); cento e três metros (103m.), dez graus
sudoeste (10° SE) e cinquenta e cinco metros (55 m.), quarenta e
quatro graus sudeste (44° SE), respectivamente. A terceira área, com
duzentos e três hectares e setenta e nove ares (203,79 Ha:), é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice situado a trezéntos e cinquenta e três metros (353 m.), rumo cinquenta e oito
graus nordeste (58° NE) do centro da ponte situada na Estrada •ic
Rodagem· Poços de Caldas - São Paulo sob:re o ribeirão do Irará e
cujos lados teem os 's-eguintes comprimentos e orientações_ magnéticas:
Gento e vinte metros (120m.), setenta e oito graus nordeste (780 NE);
setenta e oito ,metros (78 m.), quatorze graus trinta minutos nordeste
(14°30' NE); duzentos e cinquenta e cinco metros (255m.), trinta e
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quatro· graus trinta minutos noroeste (34°30' NW); duzentos e dois:
metros (202 m. ), -cinquenta e quatro graus nordeste (54° NE); seiscentos e quarenta e quatro metros (644 m.), trinta e três graus noroeste (330 NW); mil trezentos e oitenta e oito metros (1.388 m. ),
cinquenta e oito graus trinta minutos sudoeste (58°30' SW); quinhentos e noventa e dojs metros (592 m.), trinta e quatro graus trinta minu..,
tos sudoeste (34°30' SW); oitocentos metros (80() m.), cinquenta e oito
graus sudoeste (58° S\V); oitocentos e vinte e oito metros (828 m.),
cinqu~nta e quatro graus sudoeste (54° SW); trezentos e vint-e e sei~
metros (326 m.), trinta e seis graus sudeste (36° SE} i quatrocentos
e setenta metros (470 m.), setenta e um graus sudeste (71d SE); setenta e oito metros (78 m.), setenta e cinco graus nordeste (750 NE);
cento e dezoito metros (118 m.), seis graus noroeste (6° NW); trezentos e quarenta e dois metros (342 m.), trinta e nove graus nordeste (39o NE); trezentos e noventa e sete metros (397m.), cinquenta
e sete graus nordeste (57° NE); duzentos e noventa e oito metros
(298 m.). quarenta e dois graus nordeste ( 42° NE); quatrocentos e
dezesseis_ metros (416 m.), cinquenta e quatro graus trinta minutos
nordeste (54°30' NE); duzentos e quarenta e dois metros (242 m. ),
trinta e um graus nordeste (31° NE); trezentos e setenta e sete metros (377m.), dezesseis graus trinta minutos noroeste (16°30' NW):
mil e dezenove metros (1.019 m.), oitenta e nove graus trinta minutos sudeste (89°30' SE) e duzentos e trinta metros (230 m. ).
oitenta e um g::.·aus trinLa rriinutos sudeste (81 °30'SE), respectivamente. A quarta área. com treze hectares e dezoito ares (13,18 Ha.)
é delimitada por um quadrilátero irregular qu.e tem um vértice situado a seiscentos e oito metros (608 m), rumo cinquenta o cinco
graus: noroeste (550N\V) da confluência do rio das Antas com o c.ór.rego do Cipó e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos e cinquenta e sete metrOs (357 m),
dezenove grau-s quinze minutos noroeste (i9°15'NW); trezentos e
vinte e três meLr·os (323 m), sessenta graus quinze minutos sudoeste
(600J5'SW); trezentc.s e noventa e dois metros (392 m), cinco gÍ'aus
quinze minutos sudeste (5°15'SE) e quatrocentos e vinte metros
( 420 m), cinquenta ~~ nove graus quarenta e cinco minutos nordeste
(59°45'NE), respectivamente. A quinta área, com dezesseis hectares
e vinte e nove ares (16,29 Ha.) é delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice situado à duzentos e quarenta metros
(240 m), rumo dezoito graus sudeste (18°SE) da confluência do rio
das Antas rom o córrego das Três Barras c cpjos lados teem os seg-uintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos e sessenta
e cinco metros (265 m), quarerita e sete graus sudoeste ( 47013\V);
duzentos e dez metros (210 m), dezenove graus trinta minutos su-.
doeste (19°30'8\-V): trezentos e oitenta e um metros (381 m), vinte
e nove·. graus sudeste (29°S-E); quatro;}entos metros (400 m), trinta
e cinco graus nordeste (35°NE..) e quatrocentos e doze metros (412
m), vinte e um graus trinta minutos noroeste (2103Q'N\V), respectivamente. A ~exta área. c.om quatro hect.are,s e sessent.a e quatro ares
{4,64 Ha.) é delimitaàa por um quadrilátero que tem um vértice
situado a seiecentos e setenta e dois metros (772 mL rumo trinta
e dois graus quarenta e cinco ininutos sudoeste (32°45'8\V) cta confluência dó rio das Antas com o córrego das Três Barras e cujos
lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
cento e vinte e quatro metros (1-24m), quarenta graus quinze minutos sudoeste ( 40°15'SW); trezentos e trinta e cinco metros (335 m),
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quarenta gr<.~ns sudeste (40°SE); cento -e trinta e sete metros (137
m)_, quarenta e três graus trinta minutos nordeste (43°::-!0'NE) e trezentos e quarenta e 4m m~tros (341 m), quarenta e dois graus quinze minutos :wrcesLe. (42°15'NW), respecLivamente. A sétima área,
com vinte e um hectares (21 Ha.). é delimitada por um polígono irregul::ir que tem un~ vértice situado a duzentos e setenta e cinco
metros (275 ~11), rumo dez graus quarenta e cinco minulos sudoeste
{'l0°45'SVn do centro da ponte situada na Estrada de" Ferro Mogzana
sobre o rio das Antas e eujos lados teem os seguintes compnmentos'
e orientações magnétwas: duzentos e dnquentá e dois metros (252
iil)J dez graus quarenta e t:inco minutos sudoeste (1Q045'SW) ~ cento
e vinte e qUatro mí:'-tros {124 m). oitenta e nove graus sudoeste
(89°8\11/) ; duzentos e Cinquenta e dois metros (252 m), oito gram.
sudeste (8°,3E}; cento e quinze metros (115 m). lr·ês graus sudeste
(3°8E.); duzr~ntos e quarenta e cinco metros (245 m), sessenta e quatro graus quinze minutos sudoeste (64°15'8\V); trezentos e quarenta
e quatro metros (344 m), cineo graus quinze minutos sudoeste
(5°15'8\V); oitenta ~ seis metros (86 m).. oitenta e sete graus qumze
minutos sndoeste
{87°15'8\V); cento e setenta e dois metros
(172 mL trê.3 grau,., quarenta e cinco minutos noroeste (3045'N\V);
cento e trinta e sele metros (137 m), quinze graus trinta minuto::;
hord_este (15°30'NE): duzentos e vinte e três metros (223 m), dezenove graus am·oestr:; (19°N\V); cent.o e oitenta e três metros (183m),
setenta e cinco graus quarenta e cinco minutos nordeste (75o45'NE);
duzentos e trinta h1etros (230 m), sete graus e quinze minutoS nordeste (7°15'NE); cento e dez metros ( 110 m), vinte e cinco graus
quinze minutos nordeste (25°15'NE); duzentos e sessenta e três metros (263m), onze gmus quinze minutos nordeste (11015'NE) e duz·entos e trinta melrob (230 m), .sessenta e nove graus quarenta e
cinco minutos. sude::;le (69°45'8E), respectivamente. A oitava área,
com oito hectares e d0i~ ares (8,2 Ha.) é .delimitada por um políg·ono irregular que tem um vértice situado a mil e dez metros
(1.010 m), rumo cin~o graus e· trinta minutos sudeste (5°30'SE) da
conflu·ência do rio das Antas com o córrego do Cocal e cujos lados
te em os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e_
quarenta metros (HO m}, trinta e 8ete graus trinta minutos sudeste'
(37°30'8E); cento e trinta e cinco metros (135 m}, cinquenta e seis
graus trinta minutos nordeste (56°30'NE); trezentos e três metros
(303 m), setenta e um graus nordeste (71°NE); cento e oito melros
(108 m), sessr.;nta e nm graus nordeste (61°NE); cento e cinco m.etros (105 m), um grae. noroeSte (1°NW); sessenta e sete metros (67
m), trinta •:! oitc gr3-u:-: quinze minutos noroeste (38015'NW); duzentos e treze metros (213 m)_. sessenta graus sudoeste (60°SW) e trezentos e noventa melros (390 m), sessenta e cinco g-raus quarenta e
cineo minutos sudoeste (65° 45'SW), resprcUv."!ment8. A uona úrea
com três hP.ctares e setenta e üm ares (3,71 Ha) é delimitada por
um quadriláter·o irregular que tem um vértice situado a setecentos
e quarenta e cinco metros (745 m), rumo vinte e dois.graus dez minutos sudoeste (22°1 0\3\V) da confluência do rio das Antas com o
cói·rego do Cocal e cujos lados teem os seguintes comprimentos e
orientações: cento e noventa e cinco metros {195 mL sessenta e sete
graus trinta minutos nordeste (67°30'NE); duz-entos e quarenta e
quatro metros (244. m). trinta e sete graus trinta minutos sudeste
(37°30'SE); cento e quarenta e sete metros (147 m); setenta e seis
graus trinl'l minutos sudoeste (76°30'SW) e duzentos e quarenta
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(240 m), cinquent.a graus trinta e cinco minutOs noroeste
respectivamente. A décima área, com dezenove hectares e oitenta e dois ares (19,82 Ha), é delimitada por um octógono
irregular quP. tem um vértice situado a trezentos e dois metros
(302 m), rumo quatro graus sudoeste (4°SW) da confluência do rio
ctas Antas com o córrego do Cocal e cujos lados teem os seguintes
Jomprimentos e orientaçõeS magnéticas: cento e sessenta e seis me:tros ( 166 m), oitenta e seis graus quarenta e cinco minutos· norde·ste (Sõ045'NE) ; duzentos e sessenta e oito metros (268 m), oitent~ e
sete graus sudeste (87°SE); trezentos e onze metros (311 m),
vinte e cinco grau~ sudeste {25°SE); cento e quatro metros (104 m),
ciuarenla -~~ nove graus t.rinta minutos sudeste (49°30'SE); trezentos
. e quarenta e seis metros (346 m), sessenta e nove graus sudoeste
(69°SW); cento e oitenta e cinco metros (18·5 m), quinze graus
noroeste {15°N\V); quinhentos e cinco metros (505 m), sessenta e
nove graus quinze illinutos noroeste (69°15'N\V) e duzentos e vinte
e dois metros (222 m), cinquenta e nove graus trinta minutos nordeste (59°30'NE), respectivamente. A décima primeira área, com
quatro hectares e quatorze ares (4,14 Ha) é delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice situado a quatrocentos e noYenta e dois metros ( 492 m), rumo quatorze graus sudoeste ( 14°SW)
do centro da ponte sitUada na Estrada de Ferro Mogiana sobre o córrego das Amoras e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e quarenta meiros (140 m), vinte e seis graus
.trinta minutos sudoeste (26°30'8\V); trezentos e vinte e ·oito metros
(328 m), oitenta e cinco graus sudeste (85~SE); cento e Cinquent.a
e seis metros (15_6 m), um grau trinta minutos noroeste (1°30'!iJW)
e duzentos e sessenta metros (260 m). oitenta e nove graus sudoest.P.
(89°SW), respectivamente. A décima segunda área. finalmente, é
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice sit1Hdo
a quatrocentos e sessenta e quatro metros (464 m), rumo setent.a e
cinco graus trinta mi-nutos sudeste (75°30'SE) da confluência do
córrego das Amoras com o eórrego dos Pinheiros e cujos lados teem
os seguintes comprimentos e orientações ma~méUcas: noventa e um
inetros · (9 i m), trinta e oito graus t.rinta minutos sudeste (38: 30'8E) :
cento e quarenta e cinco metros ( 145 m). sessenta e dois g-raus sude3t8
(62°SE); noventa e t-rês metros (93 rn), vinte c oito graus sudeste
(28°SE); duzentos e oitenta e um metros (281 m), cin:co graus e
trint.a minutos sudoeste (5°3ü'SV\1 ); cento e quarenta e cinco metros
(145 m), cinquenta e nove graus sudoeste (59°SW); setenta 'e seis
metros (75 m), nove graus quarenta e cinco minutos sudeste (9°.~5'SE);
trezentos e sessenta e cinco metros (3G5 m), cinquenta e nove graus
quarenta f> cinco minutos nordeste (59°45'NE); trezentos e dez metros
(310 m), vint.e e dois graus q~arenta e cinco minutos noroe.'5rc
(22?45'N\V); duzentos e dez metros (2·10 m), sessenta e sete graus
D.ordeste f67°::\'E); oHenta e oito melros (88 m), quarenta e :J\YV~
graus noroeste (49°NW); cento e sete metros (.107 m), sete g-rau-s
e·quarenta ininutos noroeste (7Ç>40'NW); cento e treze. metros (113m),
quarenta e seis graus dez minutos noroeste ( 46°10'N\V); cento e
dezessete metros (117 m), sessenta .e oito graus sudoeste (68°SW) e
(juzentos e oitenta e sete metros (287 rn), cinquenta e dois gl'CJ.US
trinta minutos sudoeste (52030'8\V), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condiÇ'ões constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 3.!! e suas
alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Cótligo
llão expres.Samente mencionadas neste decreto.
(50035'~\V),
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·Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado, a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
v~nciVeis ~m 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, três_ por
cento (3 %) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimerito
do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3,0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquei'
das obrigttções que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma do.' arts. ~7 e 38 do Código de
Minas.
·
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõeS de
solo e subsolo para. os fins da lavra, na forma .dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 3.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional- da Produção Mir..eral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art.. 6.0 A autorizaÇ'ão de lavra terá por -título este decreto, que
sefã transcrito no livro próprio 'da Divisão de Fomento da Produl)ão
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
seis contos e oitocentos mil réis (6 :800$0).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 194'1, !20.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de SOuza Duarte.

DECRETO N. ·;·:681,

-DE

20

DE

AGOSTO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Pio da Silva Sob1'inho a pesquisar quartzo no município de Pitringui do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República~ usando da atribuição que lhe r.onfere .o art. 74, letra a, da Constituição· e, nos termos do dem·eto-Jei
n. 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Pio da
Silva Sobrinho· a pesquisar quartzo numa área de vinte e cinco hectares (25 Ha), no "lugar denominado "Geraldo", distri1~0 de Cercado,
município de Pitanguí, Estado de Minas Gerais, área essa delin1itada
por um heptágono tendo um dos vértices a trezentos metros (-300 m),
na direção magnética de sessenta e oito graus trinta minuto$ sudoeste .( 68° 30' SW) do marco quilométrico quatrocentos e cinco
(Km 405) da Rede Mineira de Viação· e cu,ios lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e oitenta e
oito metros. (788 m), trinta
e quatro graus noroeste (34 P NW);
cento e quarenta metros (140 m), vinte e cinco graus nordeste
(25 ° NE); trezentos e trinta e dois metros (332 m), vinte e um
graus quinze minutos noroeste (21 ° 15' N\V); · cerr'~o e vinte metros

321.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(120 m) setenta graus nordeste (700 NE); trezentos e vinte metros
(320 m); vinte graus quaren~a e cineo mmutos sud~ste (20°. 45' SE):
setecentos e cinquenta e dois metros (752 m), trmta ·e Oito gr'ltts:
trinta minutos sudeste (38 ° 30' SE) e trezentos e dezoKo metros
(318m), triúta e sete graus-trinta. minnt.os sud?~,:;te (37 ° 30' S\V).·
Esta autorização é outorgada mediante as cond1çoes ar-t. 16 do Cf.!digo de Minas seus números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do C-Itado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 o concessionário da autorização poderá utiliz::1r-se f~O
produto da pesquisa para .fins de es~udo sobre o minério e cu-ste1et
dos trabalho>.
Art. a.o Esta autorização será declarada cadnea ou nula, ti~
forma, do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub:-solo para os fins ela. pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaf;fio Sérú fiscalizuclo v~~IJ
Departamento Nacional da Produção :Mineral c gozará dos favor·es
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O títtúo da autorização de ,pesquisa, que será uma via
autêntica deste âecreto, pagará a taxa de duzentos e cinqncnt.a mll
réis (250$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fom.ento da Pr•odução Mineral do Ministério da AgricLlltura.
Art. 7. 0 Hevogam-se ns disposições em contl'ár.io.

Rio de: Janeii·o, 20 de agosto d0 194.1, 120. 0 ·da IndepencJ.ência e
53.0 da República.
GETULIO V AfiGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. G85 -

DE

20

DE" AGOS'J'O DI~

1941

Auto-riza o cidadão b-rasileiro José de AlquÚnim e Silva a 1Jesq-uism• núné1·io de chwnbo e associados no municipio de Januária do Estado
de Minas G-erais.
'

O Pl'esident.e ·da República, usando da atribuição que lhe confere· o al't. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Alquimim
e Silva a pesquisar minério de ;::bumbo fl as::>ociados no lugar denomi~
nado "Brejinho", Fazenda dá Vargem Gr-ande, distrito ele Itacarambí,
município de Janhária do Estado de l\·1í.nas Gerais, numa área de duzer1tos e cinquenta e seis hectares (256 H a.}, limitada por um quadriláfs;r~ tendo um. dos vértic~·::; sit.uadtl à distância de seiscentos e
Col. de Leis- Vol. VI
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einquenta e ~inco metras ( 655!.r...) rumo -magnético cinquenta e seis
graus swloeste (56°8\V) do marco vinte C' nove (29) da .divisão das
glebas do Jacarezinho e da Vargem Grande, na rodovia Sumaré-Ja--·
caré e cujos· lados, a partir desse vértice, teem- os seguintes coinprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e noventa e cinco metros
.(695m.), rumo cinquenta e seie graus sudoeste {56°SW); dois mil
novecentos e cinquenta metros (2.950m.). rumo sessenta e três graus
noroeste (63°NW); dois mil duzentos e setenta metros (2.270m.),
rumo oitenta graus trinta minutos nordeste (SQ030'NE) e mil seiscentos e cinquenta metros (1.650nL)). 1·umo trinta e seis graus sudeste (36°SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e E"eus númeroe I, II, III, IV, VII e IX e
ou,tras do citado Código não expressamer~te mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autor·:zação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo. sobre- o minério e custeio ·ctos
trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autoY.izac.ão será declarada caduca ou nula, no:.t
forma do parág·rafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos" nos .números I e li do.
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.. 0 As propriedades vizinhas t~stão sujeitas às servidõ~s de
solo ·e sub-so!o para Os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autoril:JÇão será fiscalizado .pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no Ui'L 71 d~ mesmo Código, na forma deste artigo .
. Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma_via
autêntica dest0 dcere.to, pugm·á ::~, t>txa dH doi& ·contos quinhentos P. sesse!ttO. mil ré i::; ~2 :560$0) e se·rá transcnt,o no livro próprio ·da Divisão
de Fomento du Produção' Minerill do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o ltevpgam-se as disposiçõe~ e.m contrário.
Riu de Janeit•o, 20 de agosto de 1941. 120.0 da Independência e 53. 0
da República.
GE'fULIO VARGAS.

Carlos de' Souza Dua'rte.
DECRETO N. 7.686 -

DE

20

DE AGOS1'0 DE

1941

Autoriza ·o cidadão b-rasileü•o Paul Dardot a pesquisar cristal de racha n9 município de Co-rinto do -Estado de :Minas Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere· ·o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decreto ..
lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 ,(Código de Minas), dc-

r.reta:

Art. Lo Fica autorizado o cidadão brasileiro Paul ·.Dardot a
pesqUisar cristal de rocha na Fazenda da Manga, de sua propriedade
situada no distrito de SantO Hipólito, município de Corinto do Estado
de Minas Gerais, numa área de cinquenta hectares (50 Ha) limitada

323

ATOS DO PODER EXECU'fiVO

por um retângulo· tendo um dos vértices a distância de dois mil oitocentos e cinquei)ta (2.8li0) metros, rumo magnétiell vinte e dois
graus sudeste (22°SE) do centro dru entrada da ponte ).>aulo de Frontin, da Estrada de Ferro Central do Brasil sobre o rio das Velhas,
na margem esquerda, e cujos Jados adjacentes a esse vértice teem
os· seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros (500m), rumo sul (S) e mil metros (1.000m) rumo leste (E)
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I. li, III, IV VII, IX e outras do
ci lado· Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da peSquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forn;a do parágrafo único do art. -2'! e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e Il do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As proprieP,ades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nac!onal da ProduçP..o Mineral e gozará dos favorm;
discriminados· no art. -71 ào mesmo Código, na forma deste artigo.
·
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que se rã uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
(500$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção :Mineral do Ministériv da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53° da República. ·
GETUI,JO

v AH.GAS.

Carlos· de Souza Dum•te.

DEUI\ETO

N.

7. 687 -

DE

20

DE AGOSTo DE

1941

Auto-r-lza ·o cidadão b1·asileiro Mm·io José Ribeiro a pesq-uisar mica
e associados no municipio de Capelinha do Estado de - MinoJJ
Gerais.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74: letra "a", da Constituição e ·nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o ·cidadão brasileiro Mario José Ribeiro
a pesquisar mica e .associados numa área de dez hectares (10 Ha.)
situada- no lugar denomina~o "Fanadinho", município de Capelinha
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do Estado de Minas Gerais, á1·ea .essa delimitada por um retângulo·
tendo um vértice a duzentos metros (200m), rumo Sessenta e cinco
graus nordeste ( G5°NE} da confluência do ribeirão Fanadinho com
o córrego do Soares e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguin.tes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos me...
tros ( 400m) oitenta e quatro graus sudeste (84°SE); duzentos e cinquenta metros (250m), seis graus sudoeste (6°SW). Esta" autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV. VII IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto_.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o m.inério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 .e do art. 26 do Código· de
MinaE. se ocorrerem os motivos previstos nos números I tl· H do
citado art. 24 e no art. 2tí do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades viziiihas estão suje'itas às servidões
de _solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionár-io· da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da_. Produç.ão Mineral e gozará .dos. favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·
Art. 6".0 O título da autorização de pesquisa, que- será uma via
autf:ntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis {100$00fl)
e será transcrito no livro próprio ·cta Divisão de Fomento da Produçãc 1\iincral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.o da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte"

DECRETO N. 7 "688 -

DE

20

DE AGOHTO DF!

19 41

Autm'iza a cidadã brasilPira. Mm·ia do Rosario Cordeiro de Azeredo~
Carneiro a pesqu,isar condtas calcáreas na Lagoa de Arantama:
do Estado llo Rio de Janeiro. '
'
O Presidente da República., us.:1.ndo da atribuição que lhe confere o art. 7'~. letra a, da Constituição e nos te-rmbs do decreto-lCl
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1 . ° Fica autorizada a Senhora :Maria do Rosario Cordeir·o
de Azered-c• Carneiro, brasileira, a pesquisar conchas calcáreas numa
tu·ea de . quatrocentos e noventa e oito hectares {498 Ha.} situada
na Lagoa de Araruama, município de Cabo Fria- do Estado do Rio
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de Janeiro e delimitada por um triângulo que tem um vértice na
extremid·a.de noroeste da ponta de l\laçambaba e cujos lados adjacente-s a esse vértice teem os seguintes rumos e comprimentos:
sul (S.) e t.r<ls mil setecentos e cinquenta metros (3.750 m.) e
cinquenta e nove graus sudeste (59.o SE) e quatro mil quinhentos
c cinquenta (!L 550} metros. Esta autorização é outorga(1a mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus núme_ros I, H,
III, IV, VII, IX e outras do citrudo Código não expressame-nte mencionadas neste decreto.
Arl. 2. 0 A con-cessionária da autorização DDderá utilizar-se do.
produto da pvsquisa para finS d<' e-dtudo sObre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização serú declarada caduca ou Ilnla. na ·
forma do parágrafo único do m-t. 24 e do arl. 2G do Código de
Minas, Se ocorrerem os motivos peovistos nos números I e II do
citado art. 24 e no art.. 25 do me~ mo Código.
Art. -4. 0 As propriedades v.izinha.s e-stão sn.ieilns as servidões
de solo e sub-solo para os fins dn pesquisa, na forma d'Ds arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizad-a pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos favore:;
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste arLigo.
Art. 6. 0 O Ululo da autorizaoão de pesquisa. que será uma via.
antênLica deste decreto, pagará de selo u quantia de quatro contos
n.ovecenlos e- (•it.enta mii réis (4 :HS0$000) e set'á transcrito no livro
própri'o da Divisão de· Fomento da Produção Mineral do !\linistério
da Agr-icuitura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições erh contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto d·e 194.1, 120. 0 1da Independência e
53.0 da llepí1hlic'a.
GETULIO VARGAS.

Carlos â.e Souza D-um· to?.

DECRETO N. 7. 689 -

m: 20

DE

Aaos'ro

DE

1fH 1

Anula os dec?·etos·-11R. ü.082 e 6.086 de 14 de aaosto de 1940 que concederam autoriza.çli.o para pesq~c.-ism· w·eia rnonazitü:a à Sotledade
Irmãos llabeyche Limitada, no rnun:icíp,io de Guarapc!1'"Í do Estado

do Espírito Santo
O Presidente ela Repúblici:l, usando da atribllição que lhe eonfere
o art. 74, letra a, dU .ConstHuiciío e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decret:a::

Art. 1.0 Ficam anulados os decret.os números seis mil e oitenta
e dois (6.082) e seis mil e oitenta e seis (6.086), de quatorze (14) de
agosto de mil novecentos e quarenta (1940), do Governo :Federal, que
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concederam autorizações de pesquisa de are;ias monazítica-s à Socie-

dade Irmãos Habeyche Limitada, respectivamente,. em duas áreas de
vinte e oito hectares e vinte ares (28,20 Ha.) e vinte e três hectareS
e oitenta ares (23,80 Ha.), em Meaipe e Lagoa Graça!; no município
de Guarapar! do Estado do Espírito Santo.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53;0 da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de SouZa Dum·te

DECRETO N. 7.690 -

DE

20

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro HeJ'sio de Abran.ches a pesq·uisor
coitchas calcá1•eas no mu,nicipio de Cabo F1·io do Estado do Rio
de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lbe con-

fere o art. 74, letra "a", da Constituicão e nos termos do· decretolei n. 1.985, de 29_de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileirO Hersio de Abranches a pesquisar conchas calcáreas numa área de quatrocentos e
quare'nta e tJ;:_ês hectares e oitenta ares ( 4.43,"80 Ha.), situada na
Lagoa de Araruarna, município de Cabo Frio do Estado do Rio de
Janeiro e delimitada por um trJângulo que tem um ·vértice na Ponta
da Acafra e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes
çomprimentos e orientações; cinco mil e trezentos (5.300) metros
e seis graus sudoeste (6°S\V); quatro mil e quatrocentos metros
(4.400 m) e dezesseis graus e trinta minutos sudeste (16°30'SE)_.
·Esta autorização é outorgada mediantE: as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus. números I, li, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não.- expressamente mencionadas neste· decret~.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar.:se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos traball:los.
Art. 3.0 Estri autorização será declarada cadur.a ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. . 26 do Córligo de'
.!\.finas, se ocorrerem os motivos preV.istos nos nútncros I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 -As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do
solo e sub-solo para .os fins .da pesquisa, na forma dos artigos :m
_e 40 do citado Código.
Art. 5.o O concescionário da autor)u\ção será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção :M.inéral _é gozará dos favores
discriminados no art. 71 do t:nesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizncão rle pesquisa, Que será uma via
autêntiea deste deereto, pagará de selo a quantia· de quatro contos
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quatr_ocentor; c quarenla 1nil réis ·{4 :440$0) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produ(:.ão Mineral do Ministérw
da Agricult1_!!'a.
Art. 7.o Revogam-se:., a~ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República •.
GETULIO

VARGAS,

Cm·los de Souõa Duarte.

DECRETO N. 7 .691_-

DE

20

DE AGOSTO DE

19'11

.4..'1Ltoriza o cidadão brasileirO José Mm·ia Teixei?'a Botelho a pesquism· calcái'eo no município de Lagoa da P1·ata do Estado de Minu.ç
Ge1·ais
·
O Presidente -da Repúblic.a,. usnndo da atribUição que lhe confere o arL. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeil·o de 194.0 (Códfgo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Mari3 1.'eixeira Botelho a pesquisar calcáreo numa área de quinze hectares e·
oitenta e quatro areS (15,84 Ha), situada no lugar denominado· "Catingueiro", distrito e municlpio de Lag·oa da Prata do Estado de
:MinM Gerais. delimitada por um relàng_ulo tendo un1 .de seus vér'ticcs equidist.antes oitenta metros (80 m), rumo cinquenta graus
trinta minutos nordeste (50°3-0'NI~) de um marco de pedra situadu
à margem da estrada de rodagem que vai à Lagoa da Prata, no ponto
em que a divisa dos terrenos de Rodolfo Pinto Romualdo com José
Maria Teixeira Botelho corta a referida estrada e cujos lados teem
os seguintes comprimentos e orientações:· Seiscentos e sessenta mr•lros (660 m), rumo cinquenta g·raus trinta minutos sudoeste (50°
30'SW) e duzentos e quarenta metros (240 m), rum() trinta e nove
graus trinta minutos noroéste (3!J 0 30'N\V). Esta autoriza{;ão é ontorgada mediante as condições do art. 16 do Côdjgo de Minas e
seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do -citado Código não expressamente mencionadas nest"e decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
elos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula; 1M
forma do_§ 1.0 do art._ 211 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os·_ motivos previstos nos ns. -I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo pai'a. os fins· da pesquisa, na forma dos arts. 39
e ~ ;.o do citado Código.
Art. 5.o O _c0ncessionário da autorização será fiscalizado pPl<".l
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 d'o mesmo Código, na forma deste ártigo.
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'Art. B.o O título da autoriZação de pesquisa,. que 'Sel'á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de c-ento e sessenta mil réis
(160$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do l\IiniSitério da Agrieultura.
1\rt. 7.0 Revogam-se as dlsposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 da InQ'ependência e
53.o da República.
GETIJLIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.692 -

DE

20

DE

AGOSTO

DE

1941

Declara de ·?ailidade pública ttm terreno na estação de
Várzea, Linha de Tm·esópolis, ela Estrada de Ferro Central do
B1•asil.

Não foi publicado ainda no DiáYio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 693 -

DE

20

DE AGOSTO DE

19·H

Aprova pr·oJeto ·e orçamento para construção da n-ot1a estação. de João
Pessoa, arrnazem e plataforma na linha Norte - Ramal de Cabedela- de The Great 1Vestern ot Brasil Rai~'lvay Compciny, Lim,ited
O Presidente da Hepúblioa, usando da atribuição que lhe confere
o arLigo 74. letra Q, da Constituit;.~ão, decreta:
Artigo 1. ° Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção da nova estação de João Pessoa, armazem· e plataforma, na linha Norte, ramal de Cabedclo, da "The Great Western of
Brazil Railway Gompany, Limited".
Artig'o 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, atá o
má...~imo do orçamento ora aprovado,
na importância total de
1.068:139$553 (mil e sessenta e oito contos cento e trinta e nove mil
-quinhentos e cinquenta e três réis), depois de apuradas em- regular
tomada de contas, serão escrituradas: 630:072$256 (seiscentos' trinta
contos s.eiscentos e_setenta e dois mil duzentos e cinquenta e seis réis),
à conta do saldo líquido do ano de 1929 e 436:467$297 (quatrocentos
c trinta e. seis eont.os quatroeentos c sessenta i3 sete mil duzentos e
noventa e sete réis), ~t conta de ca!)ital da com)ianhia, de acordo com
·a cláusula 22, allnea c, do decreto n. 14.326, de 24 de agosto de 1920.

e

Rio de Janeiro, '20 do agosto de 194.1, 120. 0 da InQependõncia e
53.o da Hepúhlica..
GETULIO VARGAS.

João de Mendortça

·Lima.~
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DECRETO N. 7.694

-DE

20

1941

DE AGOS'fO DE

Snprime o Consulado horwrário no Panamá, RCpública do Panamd

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 23 do decreto-lei n. 791, de 14 de outubro de 1938, de-

creta:
Art. 1,.0 Fic_a suprimido o Consulado honorário no Panamá, República do Panamá.
Art. 2.0 Revog·am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República ..
GE'l'ULIO

,r

ARGAS.

Oswaldo A1·anh.a.

DECRETO l\'. 7. 695 -

DE

20

DE AGOSTO" DE

1941

Ap.rova novas tàbelas numé1·icas pm•a o pessoal extranumerário-mensalista do Departamento Administrati~o do Serviço Público
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constitu,ição, decréta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público, aprovadas
pelo decreto n. 7 .123, de 30 de abril último, ficam subsLiLuidas pelas
que se encontram anexas ·a e_~ te decreto.
Art. 2.0 A desposá, na importância de 931 :200$0 (novecentos e
Lrinta e um contos e duzentos mil réis), será atendida pela Verba i
- Pessoal, Consignação li - Pessoa1 Extranumerário, sendo 907:200$0
(novecentos e sete contos e duzentos mil réis}, à conta da Subconsignação 05 - Mensalistas, e 24:000$0 (vinte e quatro contos de
r~is) 't conta da Subconsignaç.ão 08 Novas admissões etc., do vige·nte
orçamento do referido Departamento.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 dfr Independência "
53.o da República.
GETULIO V Al\GAS

A. !le Souza Costa
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PRESID:l:NCIA DA REPúBLICA

REPARTIÇÃO- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PúBLICO
TABELA NUl\·IÉRICA

Salãrlo
mensal

Despes'\

I:500$0
900$0'
1:000$0
1:100$0
1:300$0

36:000$0
32:1,00$0
12:000$0
13:200$0
15:600$0

XV

900$0

'•3 :200~0

XVI

1 :000$0

48:000$0

XVII

1:100$0

13:200~0

,XIX
XV
XVI
XVII
XIX

1 :300$0
900$0
I:000$0
1:I00$0
1:300$0

15:600$0
75:600$0
12:000$0
13:200$0
15:600$0

XV

900$0

32 :ltOOSO

XVI

1:000$0

12:000$0

xvn

I:100$0

13:200$.0

XIX
VII
VIII
IX
X
XI
XXI
VII
VIII
IX
X
XI
XIII

1:300$0
400$0
'•50$0
500$0
550$0
600$0
I :500$0
400$0

15:600$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
54:000$0
168:000$0
48:600$0
36:000$0
33:000$0
28:800$0
8:400$0

Ref, de
Número

2
3
I
1
!

4

4

Função

Mlário

Assistente Jurídico ........
Assistente de illaterinl. ....
Assistente do l\lalerial. ....
Assistente de Material. ....
Assistente de Material. .....
Assistente de Organização -e
Coord. ................
Assistente de Organização e
Coord. ................
Assistente ct'e Organização e
Coord.
Assistente de Organização e
Coord. ................
Assistente de Pessoal. •....
Assistente de Pessoal. .....
Assistente de Pessoal. ..... ·
Assistente de Pessoal . .....
Assistente de Seleção c
Apcpf. ................
Assistente de Seleção e
Aperf.
Assistente de Scle.cão e
Aperf.
Assistente de Seleção e
Aperf.
Bibiliotecário
Bibiliotecário
Bibiliotecário
Bibiliotecário
Bibiliotecário
Engenheiro
;~cuxiliar de Escritório.
Auxiliar de Escritório
ALl'xiliar de Escritório.
Auxiliar de Escritório .....
Auxiliar de Escritório
Porteiro ..... , ............
• • • • • • • • • • • • • • o.

1
7

1
1
1
3
1
1
1

••••••••••

o.

o

o

o.

•

•

o

o

•

•••

o

••

o

•

•

•

•••••

1
1
1
I

3

35
9

6
5
4

1
102

o

•

o

o

~

•

•

•••

•

o

••

o

•••

o

o

•

•

•

•

•

••••

o

•

o

•

•

•••••••

o

••••

••••

o

••••

o

•

•

••

•

•

•••••••••••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•••

o

••

o

•

••

o

•••

•

•••

XXI
XV
XVI
XVII
XIX

450$0

500$0
550$0
l\00$0
700$0

anua~

825:600$0
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Ref. de
salário

Função

N11mero

2 Assistente de Material. ....
2 Auxiliar ........... ·-·
1 Desenhista ..............
2 Escriturário ... -. .........
1 Escriturário .............
4 Praticante ...............

....

XXI
XI
XVII
XII
XIV
VI

Salário
mensal

1:509$0
600$0
1:100$0
650$0
800$0
350$0

Despesa

anual

36:000$0
14:400$0
13:200$0
15:600$0
9:600$0
16:800$0
105:600$0

12
TABELA ORDINÁRIA

2 -

Assistente Juriclico XXI -

1 :500$0

1. ·Hélio Batista.
2. José Aug·usto de Carvalho e Melo,

3 -

Assistente de Mat"zial XV -

900$0

1 a 3. Vagos.

1 -

Assistente de Material XVI -

1 :000$0

1. Fernando Meireles de Miranda

1 -

Assistente de Material XVII -

1:100$0

1. Guilhermina Soares da Rocha.
1 -

Assistente de Material XIX -

1 :300$0

1. Alberto Rezende Decourt.

Assistente de 01•ganização e Coordenação XV -

4-

900$0

1. Nanei Guimarães de Carvalho.
Vag·os.

2 a 4.

4 -

Assistente de Organização e Coo1·denação XVI -

1:000$0

1. Alfredo Nasser.
2. Ésio Kleber Fernandes Pinheiro.
3. Eurico Siqueira.
4. Nilo Martins Rodrigues.

1-

Assistente de Organização e Coordenação XVII -

1. Vago.

1:100$0
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1 -

Assistente de O>·ganização e Coordenação XIX -

1 :300$0

1 . Arisio Viana.
7 -

Assistente de Pessoal XV -

900$0

1. Abraão Antônio Jaber.

2. Alberto de Almeida e Albuquerque.
3. Aristeu Aquiles dos Santos.
4. Dirce Luna.
5. Maria de Lourdes Fortes.
6e7.Vagos,
1 -Assistente de Pessoal XVI- 1:000$0

1 . Egberto da Silva Mafra.
1 - Assistente de Pessoal XVll _.: 1:100$0

1. José Hehrique Hasteinreiter.
1-

Assistente de Pessoal XIX :_ 1 :300$0

1. Vago.

Assistente de Seleção e Aperfeiçoamento XV -

3 -

900$0

1 a 3. Vagos.
1-

Assistente de Seleção e Aperfeiçoamento XVI -

1 :000$0

1. Vicente Ferre r Correia Lima.
1 -Assistente de Seleção e Aperfeiçoamento XVII- 1:100$0
1. Vago.

1 -

Assistente de Seleção e Ape1'{eiçoarnento XIX -

1 . Ildélio Mattins.
1-

Biblioteeário VII -

400$0

I. Maria Amanda Fonseca Costa Couto.

1-

Bibliotecário VIII -

450$0

1 . Eunice Socci Cabral.
1 -

Bibliotecário IX -

500$0

1 . Isa Sena Chevalier.

Bibliotecário X 1. Elsí Guimarães Ferreira.
1 -

1-

Bibliotecário XI -

1. Heloisa Leite Soares de Azevedo.

550$0

600$0

1 :300$0
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3 - Engenheiro XXI l . Anibal Bomfim .
2. José Beltrão Cavalcanti.
3. Mário Bacela-r Rodr.igues.

1 :500$0

35·- Auxiliar de Escritório VII -

1.
2.
3.
4.
5.

400$0

Aléa Soares Vilares.
Alice Guapiassú.
Anita Prazeres Batista dos Santos.
Armando Dias da Silva.
Berta Cal!fice de Andrade.

6. Carlos Souza Neves.

7 . Célia Clements .
8. Conceição Ferreira Gomes.

9. Déa Silva.
lO. Dulcí Melgaço Filgueiras.
11. Eduardo de Lima Galvão.
12. Eisa da Silva Guimarães.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Geneflid~s

de Matos.
Homm·o de Almeida.
Isa Alves da Silva.
ftala Furiati.
Jací de Almeida Magalhães.
Maria Dulce Borges Lins.

19. Maria de Jesus Marques Alves. ,

20. Maria de Jesus ,Cavalcanti de Albuquerque.
21. Maria José Maioli de Sousa.
22. Marina Quartin Pinto de Moura.

23. Mário Teixeira de Barros.
24. Moacir Esbérard Cardoso.

25.
26.
27.
28.
29.

Nelson Ribeiro Pavão de Souza.
Noelgi Amorim Santos.
Otília Barreira Alvarez.
Pacífico do Espírito Santo Mesquita.
Regina Brito.
30. Sebastião do Couto Teixeira.·
31. a 35. Vagos.
9 -

A1lxiliar de Escritó>•io VIII -

450$0

1. Arlete Riomayor Pereira.
2. Cecília Lopes Pereira Borges.

3. Dilaí Corrêa de Queiroz,
4. Guiomar Meira.

5.
6.
7.
8.

Jací Lopes de Souza,
José Veiga.
Jupira Ribeiro Schmidt.
Juracy de Almeida Magalhães,

9. Maria Rosália Salgado dos Santos·.
6'- Auxiliar de Escritório IX- 500$0
1. Cecília Lopes da Silva Braga.

2 Clotildes Estrela.
3. Elza de Almeida.
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4. Lygia Pacheco de Magalhães.
5. Neide Ramirez Deleito.
· 6. Vago.
5-

i. -

Auxilim· de Escritório

550$0

1. Maria Luiza Stallàrd Dannemann ..
2. Roma Gioia.
·

3. Vago.
Vago.

'5.*·

Vago·.
4-

~

Auxi!iar ele Escritório XI

600$0

1. Daniel Dias .
.2. Lolita Koch Freire.
3. Mario Salema Teixeira Coelho.
4. Rafael Teichholz.
1 -

Pm·teiro XIII -'- 700$0

i. Benjamin Ravizzini.
'l'ABELA SUPLEMENTAR

2 -

Assistente de Material XXI -

1:500$0

1. José Silvado Bueno.
2. Luiz Felipe de ..B~rros.
2 -

Auxiliar XI -

600$0

1. Francisco Gentil Baroni Júnior.
2. João patista da Costa.

Desenhista XVII -

1 -

1 :100$0

i. José Fernandes Ba.rbosa.

2 -

Escritu?·ário XII -

650$0

1. Dejanira Pinto de Souza.
2. Til da Regina Hasselmann.
1 -

EscritU?·ário XIV -

800$0

1. Laura Porto Moreira da Silva.
1, -

i.
2.
3.
4.

Pmticante V/ ---, 350$0

Itamar de Oliveira.
Joãó Cavalcante dos Santos.
José Ribamar Pereira da Silva.
Nelson Dário Sá da Cunha e· Melo.
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DECRETO N. 7.692 -

DE 20 DE AGOSTO DE 1941

Outm·ga 'a Estanislatt N ovacld concessão para o aproveitamento de energia hidráulica até duzentos e setenta e quatro
(274) -kw, correspondentes à descm·aá de derivação de _mil
(!.OOO)litl'os e à altu,·a de queda de vinte oito (28) met1·os,
numa q1teda dágua situada no rio Preto, no Distrito de JJfatos
Costa, Município e Comarca de Porto União, Estado de Santa
Catarina..
Nrw foi' publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.697 -

DE 20 DI< AGOSTO DE

1941

Sup'l•ime. caraos ext-intos
O Presidente da Repúblie:i, usando· da atribuição que lhe eonfeo artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0 ,
alínea n, do decreto-lein. 3.195, de 14 de abril de 19.\1, decreta:
~:e

Art. :1.° Ficam suprimidos 5 cargos da cla.s~~ b, da carreira de
Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Educação e
Saude, vagos em virtude da exoh'eração de Adherbal Pereira de Carvalho, Mozart Dantas, Celso Paiva Lopes, Odete Esther Nay e da nomeaçãO para outro cargo de Maria. de Lourdes Versiani Yeloso, devendo a dotacão correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .em 20 de agosto de 1941, 1200 da Independência
e 530 da República.
GETULIO

V ARGA8.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7.698 -

DE 21 DE AGOSTO DF. 104-1

A.utoriza a fi1'ma Alvim & Oliveira a comp?•m• pedras precío&as

O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. 46õ, de 4 de junho• de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Alvim & Oliveira esta-

belecida em Guia Lopes, Estado de Minas Girais, a comprar Ped·raS
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preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo titulo desta autm·ização uma via autêntica do presente

decreto.
Rio de Janeiro, 2.1 de agc•sto de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 699 -

DE

21

DE AGOSTO DE

19H

Autoriza o_ cidadão norte-americano 11'vi'Jt{f Varty a comp1·m· ped-ras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe (lOil_7 4, letra a, da Constituição, e tendo .em vista o decTetolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

fere o art.

Artig-o único._ Fica autorizado o cidadão norle-americano Irving
·Varty, residente nesta Capital, a comprar ped_ras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de -1938, constituindo tí-

tulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto ..
Rio de Janeiro, 21 .de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 700 -

DE

21

DE AGOS'l'O DE

1941

Autoriza o cidadão brasUei.ro Jlernwl:ino La1Jes Rod1•igu·es Pm•rei1•á a

comp1·w· pedras preciosas

O Presidente da Repúblic-a, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466. de 4 de junho de 1938. decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro HermelinO
Lopes ·Rodrigues Ferreira, residente em Belo. Horizonte, Estado .de
Minas Gerais, a com·prar pedras preciosas nos termos do decreto-lei
Ii. 466, de· 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização

uina via autentica do presente decreto.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 19/d, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'fULIO VARGAS.

A. de S011za Duarte.

AToS DO -~DER EXEÔUTIVO

DECRETO N. 7. 701 -

DE

21

DE A:GOSTO DE
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1941

Autoriza a firma P.acheco & Cia. a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando dá atribuicão que lhe con-

fere o art. 74, JetTa a, da Constituição, e tendo em ·vista o decretGlei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada a firm'a Pacheco & Cia., estabeie ..
cida em Guia Lopes, Estado de Minas Gerais, a -comprar' pedras préciosas nos termos do decreto-lei n. 46õ,. de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta· autorização uma via autêntica do p~esente
decreto.
!Üo de Janeiro, 21 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República,
GETULIO VARGAS.

A. · de Souzà Costa.

DECRETO N. 7. 702

-DE

21

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Leví. Leite de Faria a comprar pedras·
preciosas
O Presidente da República usando da atribuição que lhe conff:'re o art. -74, letra a, da Oonstituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
-Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Leví Leite
de Faria, residente em Diamantina, Estad·o de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos termoS do. decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de :1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
-19~1,

Rio de Janeiro, 21 (}e agosto ·de
e 53.o da Repúbliila.

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 703 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1941

Modifica o art. 1.0 do decreto n. 7.149 de 9 de maio de 1941
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
Col. de Leis- Vol. VI
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DECRETO N. 7. 704 -

DE .22 DE AGOSTO DE 1941

Autoriza a firina Irmãos Habey_che Limitada â pesquisar a'teias monaziticas e :Umeniticas no município de Anchieta do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, usan'do da atribuição que lhe con- ~

fere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. L985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a firma Irmãos Habeyche Limitada a
pesquisar areias w.onazfticas e ilmenfticas numa área de oito. hectares

_e quarenta e um ares (8,41 Ha), situada ein terrenos de marinha, no

município de Anchieta do Estado do Espirito Santo, tendo. dois mil
quinhentos e cinquenta metros (2.550 m) de extensão, contados da
Ponta dos Ouriços para o norte (N.) até a barra da Lagoa i~l.ãe Bá.
Esta autoi'izacão é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não ex?ressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da. pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado att. 2-i e no
art. 25 do mesmo Código.
~
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados rio art. 71 do mesmo Código, Iia forma deste artigo.
Art. 6.o O tftulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a tax~ de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomen:to da Produção
Mineral· do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições eni contrário .
. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 705 -

DE 22 DE AGOSTO DE l941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Thucydedes Mello Arau,io a pesquisar
conchas calcáreas na Lagoa de Araruama, município de CaboF'l'io do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a., da Constituição. ~ nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Thucydedes Mella
Araujo a pesquisar conchas calcáreas em uma área de qninhento&
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hectares (500 Ha.) localizada na Lagoa de Araruama, município de
Cabo Frio do Estado do Rio de' Janeiro, área essa delimitada por
um contorno poligonal cujo vértice tomado para ponto de partida
coincide com a "Ponta dos Macacos"· e os lados adjacentes medem
três mil seiscentos e cinquenta (3. 650) metros, rumo norte-sul
(N .S.) e quatro mil (4.000) metros contados ao longo da margem
da dita lagoa, com rumo geral sudeste (SE), sendo o terceiro lado
constituido pela . linha reta de mil setecentos e cinquenta (1 . 750)
mel;ros e rumo leste-oeste (EW), ligando as extremidades dos lados
acima referidos. Esta autorização é outorgada mediante as eondições do art. f6 do Código de Minas e seus números I, Jl. III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente menoionadas
neste decreto.
·
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá ut.ilizar-se do
produto da pesquisa- para fins de estudo ·sobre o minério é ·custeio
dos trabalhos.
·
Art. 3.o E_sta autorização será-. declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único .do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo pa:r_a os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. '5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art; 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O títu~o da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de cinco contos de
réis (5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam:-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941, 120.0 da Independencia e
53.o da República.
GETULIO· VARGAS.

Carlos ,le Souza. Duarte.

DECRETO N. 7. 706 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza os cidadãos bra.sileiros Joa'IUI Gonçalves de Brito, Cecilia
Gonçalves de Brito, João Gonçalves de Brito e Manoel Gonçalves
de Br·ito a pesquisar ouro e associados no município de Vizeu do
Estadp do Pará.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o arl. 74, letra a, cta Constituição e nos termos do decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Joana Gonçalves de Brito, Cecilia Gonçalve-s de Brito, João Gonçalves de Brito e
Manoel Gonçalves de Brito a pesquisar ouro e associados em duas
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áreas distintas, perfazendo o total de vinte e quatro hectares (24 Ha),
situadas no lUgar denominado ·'Mina do Macaco", município de Vizeu
do Estado do Pará, áreas essas que assim se definem: a primeira com
sete hectares e cinquenta ares (7,5 Ha) é delimitada por um retâi)_gulo
que tem um vértice situado a mil e oitocentos metros (1.800 m),
quarenta g·raus nordeste ( 40.0 NE) da confluência do igarapé Macaco
com o igarapé Germano e cujos lados adjacentes a esse vértice teem
os seguintes comprimentos e orientacões: quinhentos metros (500m),
doze graus nordeste (12.0NE) e cento e cinquenta metros (150m), setenta e oito graus sudeste (78.0SE), respectivamente. A segunda área,
com dezesseis hectares e cinquenta ares (16,50 Ha), é delimitada :Por
um hept-ágono irregular que tem um vértice, situado a mil cento· e
cinquenta metros (i. 150m), oitenta e oito graus sudeste (88. 0 SE) da
confluência do igarapé Macaco ·c_om o igarapé Germano -e cujos lados
teem os seguintes comprimentos e orientacões: oitocentos metros
(800m), doze graus nordeste ·(12.0NE) cento e cinquenta metros
(150m), setenta e oito graus sudeste (780SE); duzentos e cinquenta
metros (250m), setenta e um graus nordeste (71.0 NE); cento e cinquenta metros (150m), vinte graus sudeste (20. 0 SE); trezentos e ci.nquenta metros (35llm), setenta e um graus sudoeste (71.0SW); seiscentos e vinte metros (620m), doze graus sudoeste (12.0 SW) e cento
e cinquenta metros (150m), setenta e oito graus noroeste (78.0 NW),
respectivamente. Esta autorização· é outorgada mediante as condi~ões
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o Os concessionários da autorização poderão utilizar-se do
produto da P'esquisa para fins de estudo sobre o mtllério e custeio dos
tràbalhos.
·
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ()U nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 Os concessionários da autorização serão fiscalizados pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozarão dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizaÇão de pesquisa, que será um::t via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dqzentos e quarenta mü t;éis
"(240$000) e serâ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomentá
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 RevOgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agosto .de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 707 -

DE

22

DE

AGOSTO

DE

1941

Autm·iza os cidadãos brasileiros Joana Gonçalves de Brito, Cecilü;.
Gonçal1;es de B1'ito, João Gonçalvt?-s de Br-ito e Manoel Gonçalves
de Brito a pesquisar ouro e associados no municipio de VizeM
do Estado do Pará.

O Presidente da República, u.sando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decret.o-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de·Minas), decreta:
Art. -1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Joana Gonçalves de\Brito, Cecilia Gonçalves de Brito,- JoãO Gonçalves de Brito
e Manoel Gonçalves de Brito a pesquisar ouro e associados em duas
áreas distintas, perfazendo o total de setenta e sete hectares e cinquenta ares (77,5 Ha) situadas no ·lugar denominado "Mina do Macaco", município de Vizeu do Estado do Pará, áreas essas. que assim
se definem: a primeira, com quare~ta e nove hectares e- cinqurnta
ares (49,5 Ha) é deliimtada por um retângulo que tem um vértice
situado a mil novecentos e vinte metros (1. 920 m), rumo vinte e
dois g!'aus sudeste (22 ° SE) da confluência do igarapé Macaco com
o igarapé Germano e cujos lados adjacentes a ess_e vértice teem os
seguintes comprimentos e orie~tações: novecentos metros (900 m),
sete graus sudeste (7 ° SE) e quinhentos e cinquenta metros
(550 m), oitenta e três graus nordeste {83 ° NE), respectivamente.
A segunda área com vinte e oito hectares (28 Ha), é ainda um retângulo que tem um vértice situado a setecentos e quare-nta metros
(740 io), quarenta e um graus sudeste (41 ° SE) da confluência do
igarapé Macaco com o igarapé Ge~·mano e cujos lados adjacentes a
esse vértice teem os seguintes cOmprimentos e orientações: mil c_
quatrocentos metros (1.400 m), doze. graus nordeste (12 ° NE) e duzentos _metrcis (200 m),' setenta e oito graus sudeste (78 ° SE), respootivamente. 'Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, H, !li, IV. VIl, IX
e· outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o Os concessionários da autorização poderão utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de ~studo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nós números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o Os concessionários da autorização serão fiscalizado-s pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozarão dos favor·es
discriminados no art. 7 i do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntic~ deste decreto, pagará a .taxa de _.setecentos e oitenta mil
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réis (780$0) e será transcrito no livro ·próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contr.ário.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941, 120.0 da Independência· e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 708 -

DE

22

DE AGOS'fO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro MariO Aguiar Abreu a pesquisar chumbo
e associados nos municípios de Serro ·Azul e Bocaiut•a do Estado do. Paraná
,
O Presidente da República; usando· da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição é nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1..0 . Fica autorizado o "Cidadão brasileiro Ma,rio Aguia,r
Abreu a pesquisar chumbo e associados numa ârea à1r"quo.trocentos
e vinte hectares ( 420 Ha), situada nos terrenos denominados "Matãon e "Ribeirão do Rocha", nos municípios de Serro Azul e Bocaiuva
do Estado do Paraná, área essa delimitada por um retângulo tendo
um vértice a oitocentos e trinta metros (830m), rumo nove graus
sudoeste (9°SW) da casa de residência de João Francisco dos Reis
e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes eomvrimentos e orientações: mil seiscentos e oitenta metros (1.680m), trinta graus noroeste (30°NW); dois mil e quinhentos metros (2.500m),
sessenta graus nordeste (60°NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outra_s do citado Código não expres,samente mencionadas. neste decreto.
, Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utiliz?r-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério ~ custeio
dos trabalhos .
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se_ ocorrerem_ os motivos .-preVistos nos números I e H do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às set·vidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado t'clo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
dis~riminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O titulo da autorização de_ pesqUisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e duzentos
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mil réis ( 4: 200$0) e será t.anscrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério ·da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições 'em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941, 120.• da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

--

DECRETO N. 7. 709 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Mario Aguiar Abreu a pesquisar chumbo
e associados nos municipios de Serro Azul e Bocaiuv·a do Estado
rlo Parand
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf-ere
o art. 7 4, letra a, da Constüuicão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro ·Mario Aguiar Abreu
a pesquisar chumbo e associados numa área de quinhentos hectares
(500 Ha) situada nos terrenos denominados "Matão" e "Ribeirão dO
Rocha", nos municípios de Serro Azul e Bocaiuva, Estado do Paraná,
área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a oitocentos
e trinta metros (830 m), rumo nove graus sudoeste (9°SW) da casa
de residência de João Fra·ncisco dos Reis e cujos lados adjacentes a
esse vértice ~teem os seguintes comprimentos e orientações: dois mil
metros (2.000 m), triuta e um graus sudeste (31°SE); dois mil e quiRbentos metros (2.500 m), sessenta graus nordeste (60°NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 ào Código -de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não ·expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o Q concessionário da· autorização poderá· utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudO sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, .na
forma do parágrafo único do art.. 24 e do art. 26 do Código de
MinaR, se ocorrerem os motivos previstos nos números· I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. ·i. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para. os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O .concessionário da autorização será fisca.Jizado pelo
Departamento Nacional d3. Produção Mineral e gozará dos favores discriminãdos no art. 71 do mesino Código, na forma deste artigo .
. Art. ô_.o O título da autorização de pesq.uisa, que será uma. via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GmuLIO VARGAS
Carlos de Souza Duarte
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DECRETO N.7.710

__:DE

22

DE AGOSTO DE

1941

AtleTa o art. 6.0 das especificações e tabelas aprovadas pelo decreto n. 7 .263, de 29 de maio de 1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõe
o art. 6.0 do decreto-lei JL 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1. 0 O art. 6. 0 das especificacões e tabelas aprovadas pelo
decreto n. 7 .2.63, de 29 de maio de 1941, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6.o As despesas re1ativas à classificação e à fiscalização da exportação das amêndoas de babaçú, ~. bem
· assim, aquelas previst~s no regulamento aprovado Pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalh<>s realizados a requerimento ou por solicitação da· parte ou partes interessadas, serão cobradas, de acordo com a seguinte
'tabela, por quilo:
I - Cla·ssíficação (art. 80), inclusive emissão
de certificado .................... _. . . . . . .. . .. . . .
11- Reclassificaoão (art. 39), inclusive emissão de certificado . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
!li - Arbitragem (parágrafo único do _artigo 84) ............................ :............
IV - Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d do art. 79 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
V - Taxa de fiscalizacão da e"!lortação (artigo 5.0 do de.creto-lei n. 334, de 15 de marco de
1938 e arts. 70, 81 e 82 do regulamento aprovado
pelo decreto n. 5.739, de 29 de. maio de 194()), inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$003
$002
$010
$008

$002

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2Z de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

V AÍtGAS -.

Carlos de Souza D,ttarte.
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DECRETO N. 7. 711 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1941

Aprova orçamento comPlementar ao aprovado pelo decreto n. 2. 794,
. dt;; 25 de junho de 1938, para as obras do canal de acesso ao pó1·to
de Laguna
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o, art. 7 4; letra a, da Constitui~;:.ão, decreta:

' Artigo único. Fica aprovado o orçamento na

importância de

7. 531 :000$0 (sete mil quinhentos e trinta e um contos de réis), que

com esle baixa, rubricado pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, complementar ao que foi aprovadO pelo decreto n. 2. 794,de 25 de junho de 1938, para a conclusão das obras de melhoramentos
do canal de acesso ao porto de Laguna, no Estado de ~anta Catarina.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1941, '120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..

DECRETO N. 7. 712-

DE

25

-DE AGCS'l'O DE

19/d

Promulga. os atos entre O B1·asil e o Paraguai firmados no Rio rlfii
Janeiro, a 14 de junho de 1941

O Presidente da República:
Tendo sido ratificados a 26 de junho de 1941; e

Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação,

na cidade de Assunção, a 2 de agosto de 1941;

Decreta que os atos abaixo,. assinados entre o Brasil e o Paraguai,
no Rio de Janeiro, a 14·de junho.de. 1941, apensos por cópia ao presente decreto, sejam execut§.dos e cumpridos tãc inteiramente como
neles se conteem:
1 - Convellç.ão par-a construção e exploração da Estrada de Ferro
de Concepción a Pedro J uan Caballero;
2 - Convênio sobre o estabelecimento em Santos de um entreposto de depósito franco para as me~cadorias exportadas àu importadas pelo Paraguai;

3 - Convênio sobre a concessão de créditos recíprocos destinado_s a facilitar o inter~àmbio con;tercial;
4 - Convênio sobi-e compra de reprodutores;
5 - Convênio sobre tráfico front"eirÍço;
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6 -

Convênio sobre a criação de uma Comissã:o Mista incum-

bida de preparar- as bases de um tratado de comércio e navegaC'âo;
7 - Convênio para constituição de Comissões Mistas encarregadas. de estudar .os problemas de navegação do rio Paraguai nas ágnas
jurisdicionais doS dois pafs·es e a criação de uma frota mercante braSileiro-paraguaia; .
8 - Convênio de intercâmbio cultural;
9 - Convênio para o intercâmbio de técnicos;
10 - Convênio para permuta de livros e publicações;
Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
• 53.o da República.
GETULio VARGAs.

Oswaldo Aranha.

GETULIO DORNELLES VARGAS
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS .UNIDOS DO BRASIL

·Faço saber, aos_ que a presente Carta de ratificação virem, que,
entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República do
Paraguai, foram concluidos e assinados, pelos respectivos Plenipotenciários, no Rio de Janeiro, a 1.4 de junho de 1941, os Atos ilo teor
seguinte:
CONVENÇÃO ENTRE A REPúBLI- CONVENCióN ENTRE LA RECA DOS ESTADOS UNIDOS DO
PúBLICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DEL BRASIL Y LA
BRASIL E A REPúBLICA DO
PARAGUAI PARA A CONSREPúBLICA DEL PARAGUAY
PARA LA CONSTRUCCióN Y
TRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DA
ESTRADA DE FERRO DE
EXPLOTACióN DEL FERROCARRIL DE CONCEPCióN A
CONCEPCióN A PEDRO JUAN
PEDRO JUAN CABALLERO.
CABALLERO.
Os Governos da República dos
Estados Unidos do Bras i I e da
República do Paraguai, com o
propósito de estabelecer comu-,
nicações ferroviárias entre os
dois países, em execução do
Acordo que subscreveram nesta
capital a 24 de junho. de 1939,
resolveram. celebrar uma Conv~...nção para a construção e exploração da Estrada de Ferro de
Concepción a Pedro Juan Caballero e, para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a
saber:

Los Gobiernos de la República
de los Estados Unidos dei Brasil
y de la República dei Paraguay,
con el propósito de establecer
comunicaciones ferroviárias entre
los dos países, en ejecución dei
Acuerdo que subscribieron en
esta capital a 24 de junio d9
1939, han resuelto celebrar una
Convención para la construcción
y explotación del Ferrocarril 1e
Concepción a Pedro Juan Caballero y.. para tal fin, han nombrado sus Plenipotenciários, · a
saber:
·
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O Excelentíssimo Senhor Pre-·
sidente da República dos Esbdos
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações -Exteriores do Brasil; e

EI Excelentí.simo · Sefior Presidente de la República de los Estados Unidos dél Brasil, a Su
Excelencia el Sefior Doctor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado
de Relaciones Exteriores dei
Br.asil; y

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Paraguai,
Sua- Excelência o Senhor Doutor
Luis A. Argafi.a, Ministro de Estado das Relações Exteriores do
Paraguai;

EI EX.celentfsimo Sefi.or Presidente de la República de! Paraguay, a Su Excelencia el Seiíor
Doctor Don Luis A. Argai\a, Ministro de Estado de Relaciones
Exteriores 'dei Paraguay;

Os quais, depois de exibirem
Quienes, después de exhibir
recipr.-ocamente seus Plenos Po- recíprocamente sus Plenos Poderes, achados em boa e devida deres, hallados en buena y debida
forma, convieram no seguinte:
forma, convinieron lo ~guinte:
ARTIGO I

AaTÍCULO I

O Governo do Paraguai dará a
concessão para uma- Estrada de
Ferro de Concepción a Pedro
Juan Caballero, sem cláusula de
reversão, à pessoa que o Governo
brasileiro indicar, a qual constituirá para a construção e exploração dessa via férrea uma sociedade anônima, de acordo com
a legislação paraguaia.

El Gobierno de! Paraguay dará
la concessión para un Ferrocarril
de Concepción a Pedro Juan
Caballero, sin cláusula de reversión, a la persona que el Gobierno
brasilero indique, la cual· constituirá, de acuerdo con la leglslación paraguaya, una sociedad
anónima para la construcción y
explotación de. esa via férrea.

ARTIGO

II

O Governo- brasileiro suprirá o
capital necessário à Estrada da
Ferro de que se trata mediante
a subscrição de ações da referida
sOciedade anônima.
ARTIGO

III

O Governo do Paraguai co'ncederá à sociedade anônima que se
constituir de acordo com esta
Convençã-o, durante trinta anos,
os seguintes._ privilégios: isenção
de direitos aduaneiros para todos
os materiais e instrumentos de
trabalho, material rodante e bagagem do pessoal técnico; isenção
de qualquer imposto fiscal e mu-:nicipal existente ou por criar-se.

ARTiCULO II

El Gobierno brasilero suplirá
el capital necesario al Ferrocarril
de que se trata mediante la
subscripción de acciones de la
referida sociedad anónima.
ARTÍCULO

II!

El Gobierno de! Paraguay concederá a la so.cieda:d anónima
que se venga a constituir de
acuerdo. con esta Convención,
durante treinta afias, los siguintes privilegias: exención de dcrechos aduaneros para 'todos los
materiales y instrumentos de trabajo, material rodante y equipaj-e del personal técnico; exención de cualquier impuesto fiscal
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As isenções referidas nã-o são
a-pJicaveis aos materiais para
const.ruç.ão ·e conservação da Estrada de Ferro que possam ser
adquiridos no país.
IV

ARTIGO

Os construtores da Estrada de
Ferro terão o direito de usar
gratuitam.ente as madeiras e. as
petlras, extraidas de bos.qties a
pedr-eiras de propriedade do .Estado, situados nos lugares por
ondà passar a Estrada de Ferro.
AnTIGO

V

y munieipal creado o a crearse.
Las exenciones referidas no son
aplicable:S a los materiales para
la con.strucción y conservac-ión
dei Ferrocarril . que puedan ser
adquiridos· en el país.
ARTÍCULO IV

Los construcLores dei Ferrocarril tendrán el derecho de u'sar
gratuitamente Ias ma-deras v las
piedras extraídas de bosqÜes Y
canteras de propriedad dei Estado, situados en los lugares por
donde pase el Ferrocarril.
ARTÍCULO

v

O .traçado da Estrada de Ferro
El trazado dei Ferracarril será
será previamente aprovado pelo previamente aprobado por el
Governo do Paraguai.
Gobierno dei Paraguay.
AnTIGO

VI

ARTÍCULO

VI

A fixação de fretes e passaLa fijación de fletes y pasajes
gens na Estrada de Ferro será en el Ferrocarril será hecha con
feita com a intervenção do Go- la intervención dei Gobierno ctei
Paraguay.
·
verno do Paraguai.
ARTIGO VIl

Decorrido o prazo de cinco
anos depois de inaugurada a Estrada de Ferro, o Governo" do
Paraguai terá o direito de encampar a concessão. desde que
resolva administrar e explorar
diretamente essa Estrada - de
Fe:rro.

ARTÍCULO

VII

Transcurrida el plazo de cinco
afias después de inaugurado el
Ferrocarril, el Gobierno del Paraguay tendrá el derecho de
adquiriria en comPra, siempre
que resuelva administrar y explotar directamente ese Ferrocarril.

A los efectas de este artículo,
Para os efeitos deste artigo, o
valor do acervo· não poderá ser el valor dei acerbo no podrá ser
inferior ao da sua avaliação na inferior al de su _avalqación en
la fecha de la adquisición dei.
data da encampaç.ão.
Ferracarril por el Gobierno paraguayo.
ARTIGO

VIII

ARTÍCULO

VIII

O Governo brasileiro não poEl Gobierno brasilero no poderá transferir as ações da so- drá transferir las acciones de la
ciedade a pessoas que não. sejam soeiedad a personas que no sean
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de nacionalidade brasileira ou de ilacionalidad brasilera o pa..
paraguaia, sem prévio acordo raguaya, sin previa acuerdo con
com o Governo do Paraguai.
e! Gobierno de! Paraguay.
ARTIGO

IX

ARTÍCULO

IX

O Governo do Paraguai proE! Gobierno dei Paraguay promoverá a incorporação da Estra- moverá la incorporación dei
da de Ferro com o seu material Ferrocarril con su material rorodante, atualmente existente dànte,- actualmente existente enentre Concepción e Horqueta, ·ao tre Concepción y Horqueta~ al
acervo da sociedade a que se acerbo de la . sociedad a que se
refere esta Convenção, que o refiere esta Convención, que lo
pagará ao Governo do Paraguai pagará ai Gobierno del Paraguay
em ações da sociedade.
Nesse en acciones de la sociedad. En
valor será incluída uma soma 1 este valor será incluída una
que será determinada de comum suma que será determinada de
acordo a' título de compensação comum acuerdo a título de compeloS privilégios concedidos à pensación de los privilegias consociedade anônima aos quaiS se cedidos a la sociedad anónima a
refere ,a presente Convenção.
los cuales se refiere la presente
Convención.
ARTIGO

X

ARTÍCULO X

A' presente Convenção será ratificada depois de preenchidas as
formalidades legais de uso em
cada um dos Estados Contratantes e entrará em vigor sessenta
dias após a troca dos instrumentos de ratificação, a efetuar-se
na ,cidade de Assunção, no mais
breve prazo possível.·

La· presente Convención será
ratificada, luego de cumplidas
las forinalidades legales de uso
en cada uno de los Estados Contratantes, y entrará en vigor
sesenta dias después dei canje de
los instrumentos de ratificación,
acto que se efectuará en la
ciudad de Asunción, en el más
breve plazo posibte.

Em fé do qne, os Plenipotenciários acima nomeados firmam
a presente Convenção, em dois
exemplares, nas lfnguas portuguesa e castelhana,- e lhes a põem
seus selos, na cidade do Rio de
Janeiro, aos 14 dias do mês dt3
junho do anô de mil novecentos
e qu11renta e um.

En fe de lo cual. los Plenipotenciarios arriba nombrados firman la presente Convención en
dos ejemplares, en las lenguas
portuguesa y castellana, y estampau en e1los sus respectivos
sellos, en Ia Ciudad de Rio de
Janeiro, a los 14 dias dei ~mes de
juilio dei afio mil novecientos
cuarenta y uno.

(L. S.) Oswaldo Aranha
(L. S.) Luiz A. Argaiía
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CONVJ!:NIO ENTRE A REPúBLI- GONVENIO ENTRE.LA REPOBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL E A REPúBLICA
DEL BRASIL Y LA REPúBLIDO PARAGUAI SOBRE O ESCA DEL PARAGUAY. SOBRE
TABELECIMENTO EM SANTOS
EL ESTABLECIMENTO EN
SANTOS DE UN ENTREPUDE UM ENTREPOSTO DE
DEPóSITO FRANCO PARA AS
ESTO DE DEPóSITO 'FRANCO
PARA LAS MERCADERIAS EXMERCADORIAS EXPORTADAS
PORTADAS O IMPORTADAS
OU IMPORTADAS PELO PAPOR EL PARAGUAY,
RAGUAI.
Los Gobiernos de la Republica
Os Governos da Republica dos
Estados Unidos ·do Brasil e da de los Estados Unidos de! Brasil
Rep\Íblica do Paraguai, desejando y de la República dei ·paraguay,
estreitar os laços de~ amizade e en el deseo de estrechar los lazos
boa vizinhança que unem os dois de atnistad y buena vec'indad qUe
povos, e animados do. propósito unen a los dos pueblos, y animade levar a efeito os princípios dos de! propósito de dar ejecución
estabelecidos na Resolução sobre a los princípios, establecidos
zonas francas aprovada na Con- en la Resolución sobre zonas
ferência Regiollai dos Países do franca:s aprobado en la ConPrata, em 6 de fevereiro de 1941, ferencia Regional de los Países
resolveram celebrar um Convênio de! Plata, e! 6 de febrero
destinado a tal fim e, com esse de 1941, han acordado celebrar
objetivo,- nomearam seus Pleni- un Convenio dootinado a tal fin
y, con ese objeto, han nombrado
potenciários, a saber:
sus respectivos ,Plenipotenciarios,
a saber:
O Excelentfssimo Senhor Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil; e

Et Excelentísimo Seiíor Presidente de la República de lo3 Estados Unidos de! Brasil, a Su
Excelencia el Seiíor Doctor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores dei
Brasil; y

O Excelentf,ssimo Senhor Pre·sidente da Rep\íb!ica do Paraguai, Sua Excelência o Senhor
Doutor Luis A. Argafía, Ministro
de Estado das Relações Exteriores do Paraguai;

-El Excelentí.simo Sefior Presidente de la República de! Paraguay, a Su ·Excelencia el Sefior
Doctor Don Luis A, Argaiía, Ministro de Estado de Relaciones
Exteriores del Paraguay;

Os quais, depois de exibirem
Quienes, después de exhibir
reciprocamente seus Plenos Po- recíprocamente sus Plenos Podederes, achados em boa e devida res, hallados en buena y debida
forma, convieram. no seguiilte:
forma, conVinieron lo siguinte:
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ARTIGO I

O Governo do Brasil compromete-se a estabelecer no porto
de Santos; para recebimento, armazenagem e distribuição das
mercadorias de exportação de
origem :Paraguaia, bem Como pir3.
recebimento e encaminhamento
das importadas pelo Paraguai
-para seu abastecimento, um entreposto de depósito franco, den-

tro do qual, para os efeitos
aduaneiros, ·serão tais mercadorias consideradas em regime
livre.

31i 1

ARTÍCULO I
Et Gobierno del Brasil se com-

promete a establecer en el puerto
de Santos, para recibo, -almacenage y distribución de las mercaderías de exportación de origen paraguayo, a.sí como para
recibo y remisión de las importadas por· el ·Paraguay para su
abastecimiento, un entrepuesto ae
deposito franco, dentro dei cual,
para los efectos aduanero':l, tales
mercaderías serán consideradas.
en regimen 1ibre.
ARTÍCULO li

ARTIGO li

El Gobierno del Brasil instaO · Governo do Brasil instalará
o entreposto, comprometendo-se lará el entrepuesto, · compY.omea dotá-lo da cal'acidade indis- tiendose a de>tarle de la capacidad
pensavel à quantidade das mer- indispensable a la cantidad de

cadorias que ali- tenham de s·er
depositadas. Na organização do
entreposto serão atendidas as
conveniências do Paraguai, limitadas, apenas, pelas exigências da
legislacão brasileira.
ARTIGO lii

las mereadería.s que tengan que
ser

altl

depositadas.

En

ta

organización dei entrepuesto serán atendidas las convenienei:ts
dei Paraguay, limitadas apenas
por las exigencias de la Iegislación brasilera.
ARTiCULO lii

A fiscalizaçãO do entreposto
ficará a cargo das autoridades
alfandegárias, brasileiras. A sua
conservação, e a direção e execução dos serviços que nele se
.realizarem · competirão à Admi-

La üscalización del entrepuest.o
quedará a cargo de las autoridades aduaneras brasileras. Su
conservación y la direeción y
ejecución de los servicios que en
él se realizen competirán a la

nistração do Porto de Santos.

Administración
Santos.

del

Puerto

de

ARTIGO IV

ARTÍCULO IV

O Governo do Paraguai poderã
mantet no entY.epooto um ·ou mais
delegados seus, os quais representarão os donos das mercadorias alí recebidas, em suas relações co·m as autoridades alfandegárias brasileiras, com a Administração do Porto de santos.
com a navegação e as vias férreas e com o comércio brasileiro,

drá mantener en el entrepuestouno o más delegados, quienes
representarán a los propietarios
de Jas mereaderías alli recebidas
en sus ·relaciones con las autoridades aduaneras brasileras, con
la Administración dei Puerto de
Santos, con la navegación y las
vias ferreas y oon el comercio.

Et Gobierno del Paraguay po-
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para a subdivisão, reacondiCionamento, venda ou embarque das
mercadorias de exportação paraguaia; ou para o recebimento das
de importação e sua expedição
para a República do Paragu~l.

ARTIGO

V

O Governo ·do Brasil compromete-se a tomar as medidas quel
para o cumprimento das disp1)sições deste Convê-nio, for necessário introduzir no regime aduaneiro do Brasil ou na sua legislação portuária, reservando-se.
porem, o direito de restr-ingir ou
mesmo proibir no entreposto o
recebimento e a armazenagem de
explosivos, inflamaveis e quaisquer mercadorias a respeito das
.quais existam ou venham a exi5tir nas leis brasileiras impedi·mentos ou determinações espe.oi ais.
ARTIGO

VI

brasilel'o, para la subdivisión, el
reacondicionamiento, Ja venta o
el embarque de laS mercaderías
de exportación paraguaya; o. para
el recibo _de las de importación
y su expedición para la Repúbhl)a
dei Paraguay.
·
ARTÍCULO

v

El Gobierno del Bràsil se compromete a tomar todas las medidas que, para el cumplimiento
de las disposiciones de este Con_venio, sea necesario introducir
en el r:_egimen aduanero del
Brasil o en su legislación sobre
puertos, ·reservandose, no obstante; el derecho de restringir o
mismo prohibir en el entrepuesto
el recibo y el almacenage de
explosivos, inflamables o cuaiquier otra mercaderia -sobre la
criai exista · o pueda existir impedimentos. o determinaciones en
las leyes brasileras.
ARTÍCULO

VI

O presente convênio será ratificado depois cte preeiJ.chidJJ.s as
formalidades legais de uso em
.cada .uma das Partes Contratantes e entrará em vigor sessenta
-dias após a troca dos instrumentos· de ratificação, a efetuar-se
na _cidade de A-ssunção, no mais
breve prazo possível.

El presente Convenio será ratificado, luego de cumplidas las
formalidades legales de -uso en
cada una de las Partes Contratantes, y entrará en vigor seSenta
dias después de canjeados los
iilstrumentos de ratificación, acto
que se efetuará en la ciudad de
Asunción en el plazo más breve
posible.

Cada uma das Partes Contratantes " poderá denunciá-lo em
qualquer momento, mas os seus
.efeitos só cessarão um ano após
a- denúncla.

Cada una de las Partes Contratantes podi'á en cualquier momento denunciar este Convenio,
pero sus efectos solo cesarán un
afio después de hecba la deC
n_uncia.

Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomeados firfnam
o presente Convênio, em dois
exemplares nas linguas portuguesa e castelhana, e lhes apõern
.seus selos, na cidade do Rio ,de

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firman el presente Convenio, en dos
ejemplares, · en las lenguas_ portuguesa y castellana, y estampan
en ellos sus respectivos seHos, en
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Janeiro, aos,·14 dias -do mês de la ciudad de Rio cte Janeiro, a
junho do ano de mil novecentos los 14 dias de!. mes de junio de!
e quarenta e um. ·
afio niil novecientos , cuarenta y
uno.
(L. S.) Oswaldo Aranha
(L. S.) Luis A. Argafia
CONVI1lNIO ENTRE A REPúBLI- CON VENIO ENTRE LA REPúBLICA DOS 'ESTADOS UNIDOS DO
CA DE LOS ESTlU)OS UNIDOS
BRASIL E A REPúBLICA DO
DEL BRASIL Y LA REPúBLJPARAGUAI SOBRE A CONCESCA DEL PARAGUAY SOBRE
SÃO DE CRÉDITOS RECíPROCONCESióN DE CRÉDITOS
COS DESTINADÓS A FACILIRECíPROCOS DESTINADOS A
TAR O INTERCÂMBIO COFACILITAR EL INTERCAMBIO
MERCIAL ENTRE AMBOS OS
COMERCIAL ENTRE AMBOS
PAíSES.
PAISES.
Os Governos da República dos.
Estados Ullidos do Brasil e daRepública do Paraguai, desejando
criar condições especiais que
permitam
o
desenvolvimento
imediato do intercâmbio comercial de ambos oà paises, e convencionados de que uma das medidas ·mais próprias a esse fim é
a concessão de créditos bancários
recíprocos,- resolveram celebrai'
um Convênio com tal finalidade,
-e, com esse objetivo, nomearam
seus Plenipotenciários, a saber:

Los Gobiernos de Ia República
de los Estados Unidos dei Brasil
y de la República dei Paraguay,
d·esearudo establecer condicioum;:
especfales que Permitan el desenvolvimienlo inmediato del intercambio comercial entre ambos
países, y convencidos de que una
de las medidas más propicias a
ese fin es la concesión de créditos ·bancarias recíprocos, han
resuelto celebrar un Convenio con.
tal finalidad, y, con ese objeto,
han nornbradci su.s ·respectivos
Plenipotenciarios, a saber:

O Excelentíssim'o Senhor -Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelênda
o Senhor Doutor · Oswaldo ·Aranha, Minf,stro de ·Estado das .Re.:..:
lações Exteriores do Brasil; e

El Excelentfsimo Sefí.or Presidente de la República .de los Estados Unidos de! Brasil, a Su
Excelencia el Seftbr Doctor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado de Relaciones EXteriores dei
Brasil; y
·

O Excelentí.ssimo Senhor Presidente da República do Paraguai, SUa ,Excelência o Senhor
Doutor Luis A. Argafía,_ Minis 7
tro de Estado das Relações Exteriores do Paraguai;

El Ex0elentísimo Sefíor· Presidente de Ia República del Paraguay, a Su Excelencia el Seftor
Doctor Don. Luis A. Argafía, Ministro de Estado de Relaciones
Exteriores del Paraguay;

'

Col. de Leis- Vol. VI'
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Quienes, después, de exltib!r
. Os quais, depais de eiibiretn
repiprocaqrentc seus Plenos- Po- recíproc~mente _sus Plenos· Pode_deres- achados effi· boa e devida res, hallados en buena-; y debida
forma, convieram no seguinte:
forma, convinieron lo ~signiente.:
ARTIGO I

AR'fÍCULO I

Os Governos do Brasil e do
Paraguai comprometem.:...se a tomar as medidas necessárias ao
estabelecimento, por intermédio
db · Barico dó Bras ir e do Banco
da' áepúbliba do Paraguai, d·'
cr"édit.~Js· bancários recíprocos
a
serem·. utilizados
na
comprH
de
pro'dUtos 1-dos_ dois paises.

Los Gobiernos .del Brasil y del
Para:guay comprométense a temar las medidas nccesarias para
el, cstablecimiento. por intermedio de! Bànco de! Brasil y de!
Bariêo· de la' República del Paraguay, de créditos banca-rios rc~-í
procos- para ser utilizados en la.
corripra de productos de los dos
países.

AR'l'lGO

li

An.'l'ÍCULO

ü

O valor dos créditos referidos
no· artigO anterior, bem como a8
eondições de sua aplicação e dura'(}ã'O, s~r·ão combinadoS diretamente por aqueles Bancos, no
rrrais· br·eve prazo possivel.

Bl valor de , los Cl'éditos referidos e.n el artículo anterior, así
como las condiciones de su aplicación y ctui·ación; serán corribinados directamente por aqueHos
Bancos; en el· más· breve· plazo
posible.

AR•rrao lU

AR'l'ÍCULO III

O· presente Convênio será ratificado· depoiS~ de preenchidas a-s
fOi'maliO.adês legais· cte . uso em
cada um dos Estados COntratantes e a troc·a d'os instrumentOs de
r'atificaç.ão será efetuada na cidã.de d'i~ Ass,unção, no mais breye
prazo possive.l.

El presente Couvenio será ratificado, ltwS·o de curriplidas la;;
foi·malid'ades lega_les de uso e11
cada un de los Estados Contratantes, y el canje de los instrUmentOS de -ratificadión será efectuacto en la ciudad de Asunción,
en el plazo más breve posib:e.

Em fé do que, os Plenipoten:·ciários acima nome-ados· firmam
o presente- Corivênio, em do.is
exe-mplares, nas. línguas portuguesa e castelhana. e lhes apõem
seus selos, na cidade do T_Uc de
Janeiro? aos 14. dias do mês de
junbo do ano de mil novecentos e
quarenta e um.

En f e de lo ·cual, los Plenipo-

te'ncia.t•ios arriba IiombradOs fir-

man· el prefente Convenio, en
dos e,jemplares, en las lenguas
pm·tuguesa y castell;:ma, y ·estampau en ellos sus respectivos
sellos. en la ciudad de Rio de Janeiro,· a los 14 días del mes de
junio del afio mil noveéientosCl;larenta y uno.

(L. S.) OswALDo ARANHA:·.

(L. S.) Lu1s A. AnGANA.
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CONVIilNIO ENTRE A REPúBLI- CONVENIO EN'l'RE LA REPúBLICA DE LOS ESTADOS
CA DOS ESTADOS UNIDOS
UNIDOS DEL BRASIL Y LA
DO BRASIL E A ilEPúBLICA
DO PARAGUAI SOBRE A COMREPúBLICA DEL PARAGUAY
SOBRE COMPRA DE REPROPRA DE REPRODUTORES
DUCTORES
O.s Governos da Repó.blica dos
Bstados Unidos do Brasil e da
República do Pitragi.uü, dentro do
espirHô que vertl orientaa,:lo seus
atuais entendimentos "obre. matéria econômica, resolveram estabelecer por méio de um' f!onvênio bases especiais para a comPl'a, pelos criadores paraguaios,
de repro·dutores de origem brasileira. e, para eMe fim; nomeal'am seus Plenipotenciários, a
saber:

Los Gobiernos d'e la República
de los Estados Unidos dei Bras!l
y de la Republica de! Paraguay,
deritro dei espíi.'itu que viene
orientando sus actuales entendimientos sobre asuntos económicos, han resuelto establecer por
media de un Convenio basf':r-. especiales para la compra, por los
criadores paraguayos, de reprodrJCtores de orig·en brasi!ero,
y, para !.al fin, han nombrado sus
Plenipot{\nciarios, a saber:

O Exceienttssimo ;sennor Presidente da Rêpúbliêa dos Estados
Uii'idós do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Ara-'
nha, Ministro de Estad'o dils Relâ:~~ões Exteriores do Brasil; e

El Excelcntísirt1o Sefior Presidente de• Ia República ,de los
Estados Unidos de! Brasil, a Su
J!Jxcelencia el Sefior Doct01' Oswaldo Aranha, Ministro de Estaelo de Relaciones J:i~xteriores de!
Brasil; y

O Excelentíssimo Senhor .Presidente da .República do Pa.raSttai, Sqa EXcelência o Senh.or
Doütor Luis A. Argaiín, l\Unistro
de :E:sl.a:do das Relações Êxteriores- do Paeag-uai;

El Excelentisimo Sefior Presidente de la República dei Parag-ua.y, a Sn ExceJencia el Sefior
Doctor Don Luis A. Argaiía, ~H
nistro de Estado de Relaciones
Exteriores del Paraguay;

Os quais, depois ct·e exibirem
Quienes, después de exhibir
reciprocamente seus Plenos Po- recíprocamente sus Plenos Podederes, achados ·em boa e devido res, hallados en buena y debida
forma, convieron lo siguiente:
forma, co'nvieram no seguinte:
A.RTIGO I

O Governo do Brasil tomará
medidas necessárias pa1•a que
o Banco do Brasil conceda ao
Ranço da República do Paraguai
créditos especiais para o redesC:onto dê títulos .de criadoreS racHcados no Paraguai, prov8niellLes da compra de reprodutoi'.r~s
vacuns ot'iginários e procedentes
do Brasil.
as

AR'rfCOLO I

El Gobierno ctel Brasil tomaJ'::Í
las medidas necesarias para que
.el Banco dei B1·asil conceda ai
Banco de la República de! Paraguay créditos especialcs para el
redescuento de títulos de criadores radicados en el Parag·uay,
provenientes de la compra de rAproductoi·e.s vacanos originarins
y procedentes dei Brasil.
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ARO'IGÚ

I!

ARTÍCULO. II

Os cr·éd'itos indicados no artigo
anterior vencerão, a favor do
Banco· do BrRsil~ os juÍ'os anuais
de 4%, e serão amortizadqs em
quotas iguais e semestrais, no

·prazo de três anos.
ARTIGO

lU

Los créditos indicados en ('l
artículo que antecede devengarán, a favor del Banco del Brasil, el interés ~nual de 4%, y serán amortizados en cuotas iguales y semestrales, en el plazo de
tres afios.
ARTÍCULO lll

Este Convenio será reglamentado,· de comum acordo, entre os tado, d'e ~ común acuerdo. entre
los Bancos citados .
.Bancos citados.
Esle ConvêniO será regulamen-

ARTÍCULO

ARTIGO IV

Este Convênio Bn Lrnrá em vigor sessenta dias após . a troca
dos instrumentos de ratificação,
·a efetuar-se na cidade de As.'mnção, e pern;wnecerá em vigor durante 'três anos a contar daquela
data. Terminado este prazo, será
prorrogado tacitamente, até que
uma das Partes C~Jnttat':tntes. o
denuncie mediante aviso prévio
de se.is Ineses.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomead'os firmam
o presente Convênio, em 1ois
exemplares, nas línguas portuguesa e castelhana, e lhes apõem
seus selos, na cidade do Rio de
Janeiro, aos H, dias do mês de
junho dó ano dt: mil novecentos
e quarenta e un.1.
(L. "S.)
(L.

s·.)

IV

Este • Convenio entrará em vigor sesenta días despu&i del
canj.e de los instrumeútos de ra-.
tificación. acto que se efectuará
en la ciudad de Asunción, y permanec!3rá en vigor durante tres
a1fios a partir de aquella fecha.
1 erminado este plazo seiá prorrogado fácitamente, hasta que
una de las Partes Contratantes lo
denuncie mediante previa aviso
·de seis meses.
En fe de lo cual, loS Plenipotenciarios arriba .nombrádos firman el presente Convenio, en do.s
ejemplares, en las J,enguas portugue~~a y castellana, y estampan
en e !los sus respectivos- sellos en
la cindad de. Rio de Janeiro. a los
14 días _del mes de juriio del afio
mil novecientos cuarenta y uno.

OSWALDO ARANHA.

LUIS A. ARGANA.

CONVÊNIO ENTRE A REPúBLI- CONVENIO ENTRE LA REPú'CA DOS ESTADOS UNIDOS
BLICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DEL BRASIL Y LA
DO BRASIL E A REPúBLICA
DO PARAGUAI SOBRE O TRAREPúBLICA•DEL PARAGUAY
FICO FRONTEIRIÇO
SOBRE TRAFICO FRON'l'ERIZO
Os Governos da República dos
E.Stados Unidos dó Brasil e da
República do Paraguai, desejand'o ·estabelecer facilidades para O
comércio destinado ao abastecimento periódico das povoaçõe.,
fronteir.iças dos dois países, e
animados do propósito de por em

Los Gobíerno• de la República
de los Estados Unidos dei Brasil
y de la República de! Paraguay,
en el cteseo de establecer facilidades para el comercio destinado
al abastecimiento periódico de
las poblaciones -situadas en ·Ja.
frontera de los dos paíse~, y' ani-

ATOS
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prática os princípios incorpora- mados del propósito de p.oner en
dos na Resolução sobre comércio práctica los principios incor-pode fronteiras, aprovada, em 6 de rados en la Resolución sobre co-

fevereiro de 1941, na Conferência· Regional doS Paises do Prâta,
resolveram celebrar um Convênio para esse fim, e,· com tal objetivo, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:

O Excelentís'simo Senhor Presidente da República aos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil; e

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Paraguai, Sua Excelência o Senhor
Douto1· Luis A. Argafia, Ministro
de Estado das Relações Exterior-es do Paraguai;
Os quais, depois d'e te1·em exibido reciprocamente seus Plenos
Poderes, acha-dos em ·boa e devida forma, convieram no seguinte:

mercio de fronteras, aprobada, e-1
6 de febrero de 1941, en Ia Conferencia Regional cte los Países
dei Plata, hari acordado celebrar
un Convenio· destinado a tal fin,
con esc objeto. han nombrado
sus Plenipotencfarios, a saber·
El Excelentfsimo Sefior Presidente de la República de los Estados Unidos ctel Brasil, a Su Excelência cl Sefior Doc-tor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado
de Helaciones Exteriores del
Brasil; y ·
,
,
El Excelentísimo Sefíor Presidente de la República dei Paraguay, a Su Excelencia el Sefior
Doctor Don Luis A. Argafia, Ministro de Estado de H.elaciones
Exteriores dei .Paraguay;
Quienes, después de exhibir
reciprocamente sus Plenos Poderes. hallados en buena y debidu
forma, convinieron lo siguiente:

Am·Iao.I

ARTÍCULO I

Os Governos do Brasil e do
Paraguai comprometem-se a conceder isenção de direitos de importação para consumo ao pequeno comércio que se realiza
entre as povoações fronteiriças
dos dOis paises, considerando-se
como tal o tráfico dos· produtm
de consumo imediato ·e diário
que, por sua natureza, não possam ser armazenados nem introduzidos em seus respectivos territórios.
'

Los Gobiernos Ucl Brasil y dei
Paraguay se comprometeu a conceder exención de derechos de
import.a.ción para consumo al
peqneiío comercio que se realiza
entre las poblacione.s situadas en
la frimtera de Jos dos paises, considerándose como tal el tráfico de
productos de consumo .inmediato
y diario que, por su naturaleza,
no puedan ser almacena.dos ni
internados en sus respectivos
territorios.

AR'rlGO

Il

A regulamentação dos serviços
de fiscalização que .se Lornarern
necess.ários, e. que serão organizados do acordo com_ a legislação
interna de cada país, bem como a
localização, extensão e profundidade da faixa fronteiriça dentro de
oujos limites teyão aplicação as
concessões a que se refere o artig·o
anterior, serão estabelecidas por

ArtTÍCULO II

La reglamentación de los sorvicios de fiscalización que vengan a
ser necesarios y que serán orga· nizados de acuordo con la !egislación interna de cada país, ani
como la localizaeión, extensión y
profundidad do las fajas fronterizas dentro de euyos limites tendrán aplicación las coneesiones a
que se refiere el artículo que Hn-
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ambos os Gover-nos dentro do pra- tecede, serán est:ablecidas por
zo de seis meses eontados da ôaln ambos Gobiernos en .el plazo de
da ratificação deste Convênio.
se-is meses a partir· de ·Ia fecha de
ratif-icación de este Convenio.
AR'l'rao lU

AR'PÍCUM III

O presente Convê.nio será ratifiqad_o .depois de preenchidas as
form.al:idades legais .de .uso em
caQa urpa das _Pa;rte~ -co·r1trata,ntes
:e a t-roc.a dos instrumentos .de ratificação será efetuada na :3idade
de Assunção, no mais breve p,~ar.o
p.ossivel.
, Cada uma das Partes Contra-tantes poçlerá denunciá-lo em
·qua.lquer momento, rnas os '3CUB
.efeitos só cessarão seis meses após
a denúncia.

El prcse~1te Conve~lio será ratificado, lueg-o de cumplidas las
formalidades legales de Uso en
·cada una de las Partes Contratantes, y ei canje de los i:rístrumentos de ratificación se ef'ectuará en la- ciudad de Asnneión, en
e·l plazo mús breve posible.
Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar en cualquier momento este Convenio,
pero sus efectos sólo cesai'án· s_eis
meses después de hecha la denuncia.
En f e de lo cval, los Plenipotenciaeios arriba ~lOillbrados :flrma.m
el presente Convenio, .en dós· ejempl4res, en las lenguas portuguesa
y castellana, y estampan en eUos
sus respectivos scllos. en la ci.udad de Rio de Janeiro, a los fll
dias del mes del junio del afio mil
novecientos cuarenta y l:!TIO.

Em fé do .que, os Plenipotenciát'ios acima nomeados firmam o
.presente· Convênio, -em dois.exent·P.I:nres, nas Hnguas. -pprtugue:;a e
C:lS.tQUtana, e lhes apõem seus se-los. na cidade do Rio de Janeiro.
aoS 14 dias do mê~ de junho do
ano de mil novecentos c quawmtt:l

e um.

(L.

S.)

Os:"lvaldo Aranha.

(L. S.)
Luís A. Arg-a-fia.
CONVÉNIO ENTRE A REPúBLI- CONVENIO ENTRE LA HEP.úBLiCA DE 'LOS ESTADOS UNIDOS
CA :POS 'ESTADOS UNIDOS. DO
BR,ASIL E A REPúBLICA DO
DEL BMSIL Y LÁ REPúBLIPAl\AGUAI $0l;lRE A CRIAÇÃO
CA DEL PAI\AGUAY SOBRE LA
OREACI(>N DE UNA COMISióN
DE UMA COMISSÃO MISTA INCUMl;liDA DE PREPARAR ,\S
MlXTA ENCARGADA DE PRT~
BASES DE Ui\1 TR,ATADO Dlc
PARAH LAS BASES DE Uf'i
COl\!JlRCIO E NAVEGA(:ÃO ENTRATADO DE COMERCIO Y
TRE AMBOS OS PAISES
NA VF,GACióN ENTRE f 0'JBOS
PAíSES
Os Governos da Repllblica dos
Estados Unidos do Brasil e da
República do Paraguai, consider:illdo os láços ele amh;ade que
unem os dois povos, e convencidos da necessidade de dar· às relações comerciais de ambos uma
regulamel)..tação capaz de asSegurar a estas o maior desenvolvimento possível. resolveram. celebrar um Con\·ênio destinado ú

Los Gobiernos de la República
de los Estados Unidos dcl·Brasil
y de la República de! Paraguay,
considerando los lazos de amistad
que unen a los dos pueblos, y
convencidos de la nccesidad de
ctar a las relaciones cmnerciales
de ambos una reg-lamentación ca .. :
paz de asegurar a éstas el mayor
desenvolvimiento posible, h~m
acordado celebrar un Converüo
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cri!tção de· uma Coinissão . mista
incumbiqa .de estudar e .preparar
as· ..bases' de um ·r.rrª-.t.ado ..de comér.cio e navegacão entre .os dois
paises e, para ·esse fim. nome::t-·
rarn seus -PlenipotenciáriOs, a
saber:
O Excelentíssimo Senhor Presiclente da República dos ·Estados
Unidos do Brasil, sua Excelência
o Sr. Doutor Os\valclo Aranha.
Ministl'O de Estado das Relações
Ext'eriorés elo Brás-il; e
·
O Excelentíssimo Senhm· P.residente -da Hepública .do Pal·aguai,
Sua Excelência o Senhor Doutor
Luis A. Arga:fia, Ministro de Es-1
tado das ·Relações Exterjores do
Paraguai;
Os quais, depois de exibirem
reciprocamente seus Plenos Poderes, achados em boa e devida· forma, convieram no :seguinte:
·
AnTIGO

I

destinado a la creación de una
Comisión mb:.ta encargada de estudiar y pr:eparar las -bases de
..un Tratado de .comercio y nav€,gación entre .los dos .países y, para
tal fin. -han nombrado su::g Plenipotenciarios, a saber:
Et Excelentísimo Seí'ior- Pl'esidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, a Su Excelencia el Seiíor Doe to r· Oswaldo
Aranha1 l\Hnistro de Estado· de
Relaciones Exteriores de1· Bras'il; y
El Excelentísimo Sefim:- .Presi·-.
dente de la República del ·Paraguay, a Su Excelencia el Sefior
Doct.or Don Luis A. ATgafi.a, !Ministro de Estado de RelaciOnes
Exteriores dei Paraguay;
Quienes, después de exhillir recíprocamente sus Plenos Poderes,
hallados en buena y debida f,orma, .convinieron lo siguiente:
ARTÍCULO I

Os Governos do Brasil e do Parag·uai comprometem-se a nomear,
no mais breve prazo possivel, uma·
Comissão mista. composta .de três
delegados de cada uma das Partes
Contratantes, incumbida de ·estudar e preparar as bases .de um
1'ratado de com~rcio e navegação
entre ambos .os paises, podendo
tal Comissão, mesmo depois de
nomeada, ser acrescida dos assessores técnicos que. forem julgados
necessários_ para o estudo das
questões a serem examinadas.

Los Gobiernos .del B1·asil e del
Paraguay se comprometeu a nombrar, en el término más breve t)osible, una Comisión mixta, compuesta de tres delegados de cada
una de Ias Partes Contratantes, encarg_ada de estudiar y :Prepar.ar la::i
baSes de un Tratado .de c.ornercici y
naveg'ación entre ambos países:
tal ComfSión podrá ser aumenta-.
da, aún después de constituida, de
los asesores técnicos que fum1en .
juzgados necesarios al estudio de
las ouestiones qne deben ser e:-mminadas.

ARTIGO Il

ARTÍCULO II

A Comissão mista a que se refere o artigci anterior terá o prazo
de um mês, contado da data da
ra-tificação deste Convênio, para se
reunir .na cidade de Assunção,
onde, dentro de mais um prazo de
Lrês meses, deverá apresentar aos
dóis Governos o relatório de seus
trabalhos e um projeto coletivo de
redação do futuro ~rrat.ado dO comércio e navegação.

La. Comisión mixta a que ~e refiere el artículo que antecede
tendrá un mes de plazo a contat·
desde la fecha de la ratificación
de este Convenio,. para reunirse
en la ciudacl ele Asunción. en la
cua1, dentro de máS un plazo de
tres meses, deberá presentar a los
dos Gobiernos una memoria de
sus trabajos y un proYecto · coletivo de redacción dei futuro Tratado de come mio ~,. navegución.
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UI

ARTÍCULO III

O' presente Convênio será ratifi-

cado depois de preenchidas- as
formalidades legaiF de uso em
cadà um~ das Partes Contratantes e a troca dos instrumentos de
ratificação será efetuada na cidade de Assunção, no mais breve.
prazo possivel.

El pre~ehte Convenio será ratificado luego de cumplidas las for·
malidades legales de uso" en· cada
una de las Partes Contratantes, y
el canje de los instrumentos de
ratificación será efectuado en la
ciudad de Asunción, en el plazo
más breve posibl.e.

Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomeados firmam o
presente Convênio, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e
castelhana, e lhes apõem seus
selos, na cidade do Rio de Jarieiro, aos f4 dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e qua-

·En fe de lo cual, los PlenipOtenciarios arriba nombrados fírman el _presente Convenio, en dos
ejemplares, en las lenguas portuguesa y castellana, y estampao
en ellos sus respectivos sellos, eii
la ciudad de Rio 'cte Janeiro a los
14 dias del mes de junio del afio
mil novecientos cuarenk't y uno.
(L. S.) Oswaldo Aranha.

renta e um.

(L. S:) Luis A. Argafía

CONV:h:NIO ENTRE A REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL E A REPúBLICA DO
PARAGUAI PARA A CONSTITUIÇÃO DE ·COMISSõES MISTAS ENCARREGADAS DE ES·'l'UDAR OS PROBLEMAS DE
NAVEGAÇÃO DO RIO PARAGUAI NAS AGUAS JURISDI-CIONAIS DOS DOIS PAISES E
A CRIAÇ.:W DE' UMA FROTA
MERCANTE BRASILEIRO-PA-RAGUAIA
Os Governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e da
República do Paraguai, ctesejosoe.
de fortalecer ainda mais os vínculos de amizade boa vizinhança eÍltre os dois paises pelo desenvolvimento cte· suas relações de
comércio e navegação, resolveram
celebrar um Convênio para a
constituição de Comissões mistas
brasileiro-paraguai~s
encarregadas de estudar os problemas de
navegação d'o rio Pa1·aguai, om
suas respectivas águas jurisdició~
nais, e a ·criação de uma frota
mercante brasileiro-paraguaia, c.
para esse fim, nomearam seus
Plenipotenciários, a sabe!.':

e

CONVENIO ENTRE LA REPúBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL BRASIL Y LA REPúBLICA
DEL PARAGUAY SOBRE CONS-·
TITUCióN DE COMISIONES
MIXTAS ENCARGADAS DE ES-.
TUDIAR LOS PROBLEMAS DE
NAVEGATióN DEL RIO PARAGUAY EN LAS AGUAS JURISDICCIONALES DE LOS DOS
PAíSES Y LA CREACióN DE
UNA FLOTA MERCANTE BRA-, SILERO-PARAGUAYA
Los Gobierno$ de la República
de los Estados Unidos dei Brasil y
de la República ãel Paraguay, deseosos de fortalecer aún más los
vínculos de amistad y buena vecindad entre los dOs países por eldesenvolvimiento de sus _relaciOnes
de comercio ·y navegación, han
acordado celebrar un Convenio
sobre la constitución de Comisio.:.
nes mixtas brasílero-para.g·uayas
encargadas de estudiar los. problemas de navegación del río Paraguay, en sus respectivas aguas
jurisdi_ccionales, y la ·creación de
una flota mercante brasilero-paraguaya, y, par::i tal fin, han nembrado sus Plenipotenciarios,. a
saber:
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O Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha.
Ministro de Estado das Relações
Exteriores do Brasil; e

EL Excelentísimo Sefior Presidente de Ia ·República de los Estados Uriidos del Brasil, a Sn Ex·celencia el Sefior Doctor Oswaldo
Aranha, Ministro de Estado de
Relaciones Exteriores· dei Brasil;

y
O Excelentíssimo Senhor PreBi- · .El Excelentísimo Sefior Presidente dR República do Pal'aguai. dente de la República de! Para-

Sua Excelência o Senhor DoutOl·
Luis A. Arg·a:fia, Ministro de Estado das Relações Exteriores do
Paraguai;
·
Os quais, depois de exibirem
reciprocamente seus Plenos POderes achados em boa e devida forma, con'\l'ieram o seguinte:
ARTIGO

I

Fica constituida uma Comissão
mista brasileiro-paraguaia de estudos dos problemas de navegação
do rio Paraguai, nas águas jurisdicionaiS· das Partes Contratantes.
Os estudos dessa Comissão terão
por fim indicar aos dois Governos
interessados os meios de remover
os obstáculos que possain dificultar a I}avegação c o comércio .en:tre os dois paises, no referido rio.

ARTIGO

li

Fica igualmente constiluida
uma Comissão mista brasileiroparaguaia encarregada do estudar
a criação de uma frota mercante
brasileiro-paraguaia. A referida
Comissão deverá apresentar aos
dois Governos interessados, num
prazo de três meses a cont~1· da
data em que o presente Convênio
entrar em vigor. um projeto ·ie
acordo para a criação de ema.
frota mercante bra·sileíro-paraguaia.
ARTIGO l!I

guay, a Su Excelencia el S.efior
Doctor Dou Luis A. Argafia, Ministro de Estado de Relaciones
Exteriores dei Paraguay;
Quienes, después de exhíbir rP.cíprocamente sus Plenos Poderes,
hallados en bueria y debida forma, convinieron lo· siguicnte:
ARTÍCULO

I

Queda constituída una Comisión
mixta brasilero-paraguaya de estudios de los problemas de navegación dei río Paraguay, en las
agua& jurisdiccionales de Ias Partes Contratantes. Los estudíos de
esa Comisión tendr.án por fin indicar a los dos Gobiernos inter6sados los medi os de ·remover
los. obstáculos que puedan dificultar la navegación y el comercio entre los dos países, en el referido río.
ARTÍCULO II

Queda igualmente constituída
una Comisión mixta bra:tiileroparaguaya encargada de estudi;u·
la creación de una flola mercante
brasilero-paraguaya ..La referida
Comisióti deberá presentar a los
dos Gobiernos interesados, en ct
término de tres meses a cod.ar
de'sde la fecha en que el presPnte
Convenio entre en. vigor, un proyecto de acúerdo sobre la crt?ación de una nota mercante bl'&silero-paragnaya.
ARTÍCULO

IIT

Cada una de .las Cornisiones·
Cada uma das Comissões m islas
compor-se-á de cinco membros, mixtag se compondrá de ciucj'
cabendo a cada Part.e Contratan- miembros, correspOnctiendo a cada
te ~ nomeação de dois deles. O Parte Contratante el nombrannen-
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.quinto membro, , gue exe!'cerá a to de dos. _Ei quinto miembro,
presidência, sera escqlh1do por que ejercer.á ·la ·-PresidencLa,· se1·::1.
acordo entre os dois Governos. escojido _por acueido entre ·'los fios
Gobiernos.
ARTI-GO

lV

ARTÍCULO

Os Governos do Brasil e .do Paconcederão amplas facilidades :Para .que .as ,refevidas Corojssões se cles-obi·iguem de sm:-ts
tarefas.

l~a:guai

AR'l'IGO

v

-Los Gobiernos del Brasil y f.{el
Paraguay .concederán _amplias facilid,ades para .que .las r:eferfctas
Comisiones se dcs()bligucn de sns
tareas.
AR'l'iCULO

O presente Convênio scrã rati' icada depo_it; de preenchidas as
formalidades legais de uso em cada
uma das Partes Contratantes e
entrará em vigor _sessenta dias
após a lroca dos -instrumentos de
ratificação, a efetuar-se na c-idade
de Assunção, no mRis breve prazo
possivel.
Em· fé do que, os Plenipot(mciários acima nomeados fir'mam o
pre('en~e Convênio, em dois exemplares, nas línguas pol'tttgnesa e
·cas_tellana, e lhes apõ_em seus selos, na cidade do :Rio de ~ anciro.
aos 14 dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e quarenta.
e um.

IV

v

Ei ,presente ·Convmüo ser_á :r:}tii'ie.ac!o, 1ueg·o de cumpliQa:-; las JOJ'maliclades leg·ales de uso en cr1da
una de IaS Partes Contratantes, y
entrará em vigor sesenta 5'1~<l.S Jespués de- canjeados -los instrumentos de ratií'icación, aclo qae s~
efectuará en la eiudad de A~un ..
ción, en el plazo más breve posible.

-En fe de lo cual, los P.len.ipotenciarws arriba norr:brndos 'fitmari el Presente ·.ConVeniO, eu dos
ejemplares, en las 1enguas pOl~tu
guesa y castella.na, y estUmpan
·en ellos sus respectivos· ::;ellos, ~n
la ciudad de Rio de Janeiro a los
14 dias dei mês de~ junio i:Iel ai! o
mil novecientos cuarenta y Ul'10.

(L.

S.)

Oswaldo Aranha.

(L.

S.)

Luis A. A.rgmia.

GONV:iliNIO DE: INTE:RCÃiV!BIO
CULTU!lAL ENTRE A REP.ú:SLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO Bl\ASIL E A REPúBLICA
DO PARAGUAI

CO&VfT"g~AI~~N'l~lElf'tt~~}~

Os Governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e .da República do Paraguai. animados do
desejo de incrementar o intercâmbio intelectual e científico enlee
ambos os pa_ises e de 'facilitar ;Jos
uliiversitários e profissionais brasUeiros e paraguaios o aperfeiçoamento ou a continuáção de seus

Los Gobier:nos de la Hepti.blica
de los Estados Unidos del -Brasil
y de la República de! Paraguay,
en, el deseo d.e incrementar cl iHtercambio intelectual y científico
e.ntre ambos países y de dâr facilidades a los universitarios. y profesionales brasileros y paragnayos para pel'feeciónnrse o ~ros:e-

BLICA D.E LOS ES1'AbOS UN1DOS DEL Bl\ASIL Y LA REPúBLICA DEL PARAGUAY
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estudos nas universidades e estabeiecimentos de ensino superior
de .um ou o~1tro pais, resolvorq,rn
celebrar um Convênio destinado a
tai!? fins e~ com este objeUvo, nomeararn seus Plenipotenciár-ios, a
saber:

guir sus estudios en las unlvm:siclades e -institntos de en::;efianza
súperior de .uno y otro país, han
acord.a.do celebrar un .Convcnio
destinado a tal fin y con ese objdo
han nombrado sus respec.tivos
Plenipotcnciarios, a saber:
·

O Exeelenííssimo 'senhor Presldente da Rep_ública .Qos Estado~
Unidos do Brasil, Sua Excelência
.0. Senhor Dou lor· Oswaldo Aranha,
Ministro de Estado das Rclar-ões.
Extcriores do Brasil; e

1~1 Excelentísimo Sefior Presi·dente de la República de los E!-1tados Unidos dei Brasil. a Su Excelencia el Seiíor Doctór .Oswaldo
Aranha, Ministro ele Estado c! C.ReIaciones Exteriorc~ dei Brasil; y

O Excelentissimo Senhor Presidente da República elo Parag-uai.
Sua Excelência o S.enlÍor Do"utor
Luis A. Argafía, Ministro de Estado das Relações Exteriores do
Paraguai;

El -Excelentísimo Seiíor Presidente de la República dei Paraguay, a Su Excelencia el Sefior
Doctor Don I~uis A. Argafia, Ministro de Estado de Relaciones '.Exteriores del Paraguay;

Os quais, após Lerem exibido
Quienes, después de exhibiP'rereciprocamente seUs Plenos Pode- cíprocamente sus Plenos Poderes,
res, ·achados em boa e devida for- ha:Uados em bnena y debida fOI'ma, convie:r:am no seg,uinte:
ma, convinieron lo s'iguiente:
AR'l'IGO

I

Os Governos do Brasil r do Paraguai darão todo o ap()io oficüil
necessário ao intercâmbio intelec.tual entre Brasileiros e Paraguaios, facilitando .para tal fim,
de um modo geral,. .as visitas qno
professores de universidades c
membros de instituiçõcs"cienÜfi-cas, literárias ·e artísticas efetuem
com o objetivo de rea]izar conferências sobre suas respectivas e:specialidades.

ARTÍCULO I

Los Gobiernos dei Brasil y del
Paraguay conceedrán todo el apoyo oficial necesario al inV~rcam
bio intelectual entre Brasi!eros y
Paragnayos, facHitando nara tal
fin, en carácter g·eneral las v!sitas que profcsores de universidades y micm1:n-os de instiludonns
científicas, lilet'<H'ias y .artísticas
efeetnem con el objeto de realizar
confereneias sobre sus respectivas
especialidades.

ARTIGo li

ARTÍCULO TI

Por igual forma, os Governos do Brasil e do Paraguai fa··
vorc.cerão a fundação, na capital de cada país, .de um orga-nismo permanente que centr~lize o intercâmbio intelectual entre as duas Nações e facilite in:formações aos estudarit"es que se
proponham viajar _para ,uma 01J
outra República com o propós~f:o de estudar seu desenvolvilneuto cultural ou prosseguir seus
estudos.

De la misma mancra, los Gobiernos del Brasil y del Paraguay
Javorccerán la fnndación, en la
capital de cada pnfs, de un Ol'··
ganismo permanente que centralize el intercambio intelectual enire las dos Na.ciones y facilite los
Jnforines a los estudiant.es que se
· p,t~opongan viajaJ' a una u otra
República, con el propósito de
estudiar su desenvolvimiento cultura! o 1woseguir sus estudios.
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ARTIGO

Ill

ARTÍCULO

li!

Os Governos do Brasil e do
Paraguai farão consignar em seus
respectivos orçamentos nacionais,
a partir do pnóximo ano de 1942,
dotações espepiais para manutenção e pagamento de bolsas de estudos em favor de estudantes e
profissionais brasileiros e para·.gu~ios, que forem enviados de
um a outro país com o fim de
especializarem .oq aperfeiçoarem
seus estudos, na seguinte forma:
Cada uma das Partes Con.tratantes conced-erá anualmente
dez· bolsas escolares para estudantes ou profissionais brasileiros e paraguaios, sendo cinco em
estabelecirrwntos de ensino uni-versitário e cincO em escolas ou
institutos agrícolas.

-Los Gobiernos ctel "Brasil y· del
Paraguay hp,rán consigna~· .en ~~
respectivos presupuesios namonales,- a pali.ir del próximo afio
1942, rubros especiales para el
mantenimiento y pago de las b•3cas a favor de esludia'ntes y
profesionales brasileros y paraguayos, que fueren enviados de
uno u otro país con el fin de
especializar o perfeccionar sus.
estudios, en la siguiente for~a:
Cada una de las Partes Cemtratantes concederá anüalmente
d,iez becas escolares para estudiantes o profesionales brasileros
y
paraguayos, correspondiend,J
cinco a esfablecimientos do ensefíanza. universitaria y cinco a
oscuelas o institutos agrícolas.

Alem dessas dez ·bolsas escolares, ambas as· Partes concederão
outras dez .PaÍ'a profissionais diplomados por estabelecimentos de
ensino
superior universitário
para um curso complêto de
aperfeiçoamento de suas respectivas , especialidadeS.
No ano em que não houver
candidatos paraguaios aos. estabelecimentoS de ensino superior e
· agTícola brasileiros, será enviada
ao Brasil uma missão de professores paraguaios que realizarão
naquel~s estabelecimentos cursos
de conferências, de acordo com
um programa previamente b·açado e aprovado pelo Govetno
paraguaio.

Además de estas diez becas eocolarés, ambas Partes concederán
otras diez para profesionales titulados, egresados de los institutos de enseííanza superior unjvers.itaria, para un curso completo de perfeccionamiento cn sus
respectivas especialidades.
En el afio en que no hubiel'en
cand-idatos paraguayos para los
estableeimientos de estudos :::uperior y agrícola brasileros, será
enviada al Brasil una misión de
profesores paragliayos que realizarán en . aquellos establecimientos cursos de conferencias,
de .ac.uerdo con un programa previamente trazado y aprobado por
el Gobierno paraguayo.

E·m iguais cireunstâncias, o Go-.
vemo brasileiro tomará' providências· para enviar uma missão
de professo1•es brasileiros ao Paraguai com o mesmo objetivo.
O Governo brasileiro se compromete, ainda, a enviar regularmente ao Paraguai professores
brasileiros ·para o ensino do idwma português de ac-ordo com a legislação especial paraguaia sobre
a matéria.
'

En iguales circunstancias, el
Gobierno brasilero tomará providencias para enviar una misión
de profesores brasilcros ai 'Paraguay coil el mismo ol:)jctivo .
.Además, el Gobiorno brasilero
se compromete enviar regularmente al Paraguay profesores
brasileros. para la enseiíanza del
idioma" portugués de acuerdo a
la legislación especütl paragu ·Jya
sobre la matet·ia.
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ARTIGO

IV

ARTÍCULO

IV

As despesas de viagem dos proLos gastos d-e viajes de los profissionais_ e estudantes serão pa- fesionales y estudiantes serán pa.
gas pelos seus respectivos Go- gados por los respectivos Governos.
biernos.
ft..RTIGO V

ARTÍCULO

v

Os diplomas e certificados de
ensino secandãrio c preparatório expedidos pela Universidade
de Assunç.ão em favor de Paraguaios serão reconhecidos · n a s
universidades do Brasil para. o
ingresso, sem necessidade de apresentação de teses ou prestação de exames, nas faculdades ou
escolas superiores do Br·asil.

Los títulos y certificados de
ensefíanza secundaria y preparatoria expedid'Os por la Universidad de Asunci.ón a favor de Paraguayos serán reconocidos en
las universidades del Brasil para
el ingreso, sin necesidad de tesis
ili de cxámenes, en las faculta..:
des o escueH:ts superiores dei
Brasil.

Reclprocamente, os títulos
equivalentes expedidos pelas autoridades do Brasil em favor de
Brasileiros serão reconheo-idos
pela Univei'$Ídade de Assunção,
para o ingresso, nas mesmas condições, em faculdades ou escolas
superiores do Paraguai.

Recíprocamente, los títulos
equivalentes expedid'Os por las
autoridades dei Brasil a favor de
Brasileros serán reconocidos por
la Universidad de Asunción, para
el ingreso, en las mismas condi~
ciones, en las facultades y escuelas superiores dcl Paraguáy.

Serão tambem reconhecidos os
certificados de estudos parcial's
realizados em estabelecimentos
de ensino de uma ou outra das
Partes Contratantes, desde que
:Os programas desses. estudos tenham nas· dois paises o mesmo
desenvolvimento.

Serân también reconocidos los
certificados de estudios' parciales
realizadDs en las instituciones de
ensefíanza de una u otra de !as
Partes Contratantes, siempre que
los programas de estes estudius
tengan en los dos países igual ex.,..
tensión.

ARTIGO

ARTícm~o

VI

Os estudantes paraguaios, que,
de conformidade com o que estabeleco o artigo anterior, ingressarem nas faculdades e eScolas
superiores do Brasil serão dispensados das taxas relativas a
ma.trfcnlas, exames e títulos.
I

VI

Los estudianles paraguayos
que, de couformidad ccn lo que
establece el articulo anterior, ingresen gn Ias fàcultades y escue'Ias superiores del Brasil serán
exonerados de los derechos de
matrículas, de exámenes y d·e tí-

tulos.
Os privilégios e-obrigações. estabelecidos no referido artigo serão aplicados aos estudantes brasileiros que ingressarem nas fa·_culdades e escolas superiort~s do
Paraguai.

Los' privilegias y obligaciones
.que se establecen en el referido
artículo se acordarán a los estu..
diantes brasilerás que ingresen
en las facultadas y escuelas superiOres del P3.raguay.
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An•rícyr.-o VII

VII

O prcs.ente Conv0nio s~rá ratificad:O depois de preenchidas as
fOrnrali.dades 1egàis de ·uso ero.
cada ·uma das Piü;tes Contratantes e entrará em vigor sesserita
"dlas · após a troca dos instrumentos de ratificação, a efetuat·-se
na cidade de Assuncâo, no mais
breve prazo possivel.

El presente · Convenio será ratificado, lüegO d~ c1.unplidas 1ae
forzilalidades legales de uso en
cada una de las .Partes OonlratartLes, y entrará en vigo1· sesent.!l
dias d-espués de canjeados los ins-·
trumentos de ratificación, acto
que se efectuará en la ciudad de
.Asündón; cn el plazo más breve
posible.

Cada uma das · Pa1.>tes ContraCada una de lns Partes ContratanteS' poderã denunciá-lO em ! antes podrá en cualqUier moqhálquer momento, mas seus efei- mento denunciar ~stC: Convenio,
tOS só cessarão um ano depois pero sus efectos sólo cesarán un
dil ctemíncia~
afio después ele he,3lla la denuncia.

Em fé do que, os PlenipotenEn :fe de lo cual, los Plenipociários acima nomeados firmam lenciarios àrriba nombrados fü:o pre·sente Convênio, em dbis -m·an el pres·ente Couwmio, en dos
exemplares, nas líng,uas portu- ej"emplilres, en las lengua.S pol-'guesa e castelhana, e lhes tipõem tugue·sa y castellana, y estampan
~eus selos;. na cidade do Rio ele en ellos sus ·, rGspectivos sellos, ~.m
.J'ilneiro. aos 111- dias do· mês de ·la ciudacf· dei :i:tio: de JaneirO, a
junho do ano de mil novece.ntos los 14 días dei Uies de junío dcl
e quarenta e um.
aiio mil novcciehtos cuarentu y
uno.
(L. S.) Oswaldo Aranha.
(L;· S.) Luis A. A:rgafia.
CONVÊNIO JDNT)l.E A REPúBLI·· CONVENIO EN.TRE LA REPúBLICA DE LOS ESTADOS UNICA DÜS ESTADOS UNIDOS
I){)' BRASIL E A REPúBLICA
riOS DlêL BRASIL Y LA REPUDO PARAGUAI PARA O INBLICA DEL PARAGUAY PAR,"
EL INTE!ICAMBIO DE 'l'llGNITERGAMBIO DE TllCNICOS
COS DE LOS DOS PAíSES.
DOS DOIS PAISES.

'

Los Gobiernos de la Rel_)úbltca
Jü~
EStados Unidos do Brasil e l13 de los Estados Unidos dei Bra::ll
República do Paraguai,_ animà- y de la República de! Paraguay,
dos do desejo de estreitar cadà animados del deseo de esti'echar

. Os Goverllos da República

vez mais suaS relações mediante
uma política de siricera coopeJ:ação, r·csolveram celebr·ar tün Con, vônio. para intercâmbio de técnicos e, para esse fim, nomenram seus Ple.nipotenciário·s, a
saber:
O Excelenlíssimo Senhor Presidente da República· dos Estados
Unidos do Bí·asil, Sua ExcelênC'1a

aún más sus relaciones mediaute una política de sincera cooperación, han resueltO celehrar un
Couvcnio sobre intercambio de técnicos y, para ese fin, han nombrado sus Plenipot~nciarios, a sa-·
h"er:
El Excelenlísimo Sefior Presidente de la República de los 'Es·
tados Unidos dei Brasil, a Su Ex-
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o ,Sen.hor Doulor OswaldO AeaDha; Ministro de F...stado da·s 1tela\\Õés Exteriol'e.s do, Br.asil; e
o· ExcclentíssimO Senhol' Pr-osidfmt.e dú Repúblicà dó p·ru:aguai, Sua ExcelênCia o Senhor
Doutol' Luis A. Argaõ.a, ~'linistco
de Jiislado das Relações ExteriOres do Paraguay;

ceiencia el Sei'íor Doctor Oswaldo
Ayaúha, Ministro 4e Estado de
Hel'aciones E~teriores dei Brasil;

El Excelentíslmo Sefior Presidente d-e la Rc-pó.blic.:l del Paraguay, a Su Excelencia el SeííorDOCtor Dbn Luis A. Aegaüa, Ministro de J'~stado · de Relaciones
J~xteriores dei Pat>aguay;
Os quais, depois de exibirem
Quienes, dcspnés de exllibir rer~étliProcah18nte seus Pletlos- Po~ cíproOamente süs· Plenos POdo:.res,
dei;es, achadOs em bOa e dCvida hal'la'dbs· en huena y ct·ebida fornH:~,
foi'IÍ1a, convieram no seguinte: convinieron lo siguiente:
ARTIGO

I

Os Governos do Brási! e do Paraguai obriga111-se a cedel' um
ao outra· os téenicos~ que se tornarem necessários ao ap~rfeiçoa·
merit() dos seuS serviços· adtrunistratiVos e ao ctesenvolvinw.nt'o de suas. econ'omia.s.

.A:R'rÍCULO

Los Gobiernos dei Bl'asil y del
Paraguay se obligan a ceder uno.
ai' otro los técnicos· que vengan ].
ser neeesarios ai pCrfeccionamiénhY· de sus set·vicios a.dmiúistrattvos y al ct:esarrollo cte sus economiaS.
ARTÍCULO

As condições referentes à prebtação de set·viços pelos técnicos
acima.: referidos serão esütbelccidas pelos dois Governos em
cada caso.
A.R'l'IGO

I

li

Las condiciones relativas a la
ejecución dC servicios por los técnicos arriba referjdos serán, en.
cada caso, estahlecidas por los dos
Gobiernos.

IIT

O presente Convênio será raEficad-ó depois de pr·eencbidaS as
formalidades· legais de uso em
cada· uma das Partes Contratantes e enú·ará em vigor sessenta
dias após a troca dos instrument'os de ratificação, a efetuar-se
na cidade de Assunção, no mais
breve prazo possivel.

Cadu uma d-as Partes· Contrata:ltes poderá denunciá-lo em qualqUer m'omenlo, mas seus efeitos
só- cessarão um ano depoi's da denúncia.
Em :fé. do que; os Plenipotenciários- acima nomeados firmam
o presente Convênio, em dois
exemplares, nas línguas portu-

El presente Comrenio será ra ·
tifieado, luego de cumplidas las
formalidades legales de uso (~n
cada una de las Partes Contratantes, y entrará en vigor sesenta
días después de canjeados los instrumento$ de- ratificación, acto
que se efecluará en la ciudad de
Asunción, en el plazo más breve
posible.
Cada una de las Partes Contratantes podrá en cualquier momento denunciar este Convenio,
pero sus efectos sólo cesarán un
afio ctespués de hecha la denuncia.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firman el presente Convenio, en d•Js
ejemplares, en las lenguas portu-
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guesa e castelhana, e lhes apõern
seus selos, na cidade do Rio de
Janeiro, aos 14 dia? dü mês de
junhd do ano de m11 novecentos
e quarenta e um.

guesa y castellana, y estampan en
ellos sus respectivos sellos, en ia
ciud·ad de R.io de Janeiro, a. los
16 días .del mes de junio dei afio
mil novecientos cuarenta y uno.

(L. S.) Oswaldo Aranha.
(L. S.) Luis A. Argafia.
CONVÊNIO PARA PERMUTA I:E CONVENIO SOBRE INTERCAMLIVROS E PUBLICAÇõES ENBIO DE LIBROS Y PUBLICATRE A REPúBLICA DOS ESClONES ENTRE LA REPúBLITADOS UNIDOS DO BRASIL E
CA DE LOS ESTADOS UNID0>5
A REPúBLICA DO PARAGUAI.
DEI. BRASIL Y LA REPúBLICA DEL PARAGUAY.

Os Governos da ,República dcs
Estados Unidos do Br3.sil e dei
República do Paraguai, com o irthlito de afirmar as relaçõ·es culturais entre os dois países e de
desenvolver o intercâmbio permanente. de publicaç:.ões oficiais, cultUrais e científicas, em harmor.h
com a Convenção de Bruxelas de
15 de março de 1886, sobre permuta de documentos oficiais e
publicações científicas e literáriaS, resolveram celebrar um Convênio com aquele objetivo e, para
taJ 'fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:

Los Gobiernos de la República
de los Estados Unidos del Brasil
y de la República dei Paraguay,
con la intención d-e afirmar hl!'!
relaciones culturales entre los dos
países y de desarrollar un intBI·cambio permanente de publicaciones oficiales, culturales y- científicas, en · armonia con la Convención de Bruselas, de 15 de mar:to
de 1886. sobre trueque de documentos oficiales y publicaciones
científicas y !iterarias, han acordado celebrar un Conve"nio· destinado a tal fin y; con cse objeto,
han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:

O Excelentíssi:ino Senhor Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores dp Brasil; e

El · Exceleútísimo Seíior Presidente de la República de los E;tactOs Unidos del Brasil, a Su Excelencia el Sefi.or Doctor Oswaldo
Aranha, Ministro de Estado de
RelaCiones Exteriores del Brasil;
y

O Ex-càlentíssimo senhor Pl.~e
da República do Paragua-i, Sua Excelência o Senhor
Doutor Luis A. Argaíia, Minisb:o
de Estado das RelaÇões .Exteriores dO Par,aguai;
sid~nte

El Excelentísimo Sefior Presidente d-e la República de! PacaguaY, a Su Excelencia el Seiior
Doctor Don Luis A. Argaiia, Ministro de Estado de Reladones
Exteriores del Paraguay;

os· quais, a!)t6s teren;:t exibici:O Quienes, después de exhibir 'rereciproca_mente seus Plenos Po- cíprocam~mte sus Plenos Poderes,
deres, achados em boa e devida bailados ~n buena y debida forma,
forma, convieram no seguinto: convinieron lo siguiente:
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ARTIGO I
O Governo do Brasil se compromete a remeter à -Biblioteca
Nacional de Assunção um exemplar de cada uma das suas publicações oficiais. Por sua vez, . o
Governo_ do Paraguai se obriga a
fazer igual remessa à. Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro.
ARTIGO li
Serão criadas na Biblioteca Nacional do Brasil e na do Paraguai, respectivamente, uma Secção
paraguaia _e uma Seccão brasileira, destinadus a .receber o ma~
terial ·mencionado no artigo auterior.
ARTIGO

li!

Essas duas Secções fomentarl!o
o -intercâmbio de obras de· caratt)r
científico -e técnico entre as entidades interessadas das Partes
Contratantes.
IV
O presente Convênio será ratific~d'O depois de preenchidas as
formalidades legais de uso em
cada uma das Partes Contratantes e entrará em vigor sessenta
dias ap6s a troca dos instrumentos de ratificação, a efetuar-siJ
na cidade de · Assunéão, no mais
breve prazo possivel.
ARTIGO
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ARTÍCULO I
E! Gobierno del Brasil se compromete a remitir a la Biblioteca
Nacional d-e Asunción un ejemplar
de cadà ·una de sps public_aciónes
oficiales. A su vez, el Gobierno
del Paraguay se obliga a haeer
igual remesa a la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro.
ARTÍCULO

li

Serán creadas en la Biblioteca
Nacional de! Brasil y en la de!
Paraguay, respectivamente,- una
Sección paraguaya y una Sección
brasilera, destinadas il recibir el
material mencionado en el artículo que antecede..
ARTÍCULO

li!

Ambas Secciones estimularán el
intercambio de obras de carácle-r
cientifico y técnico entre las entidades interesadas de las Partes
Contratantes.
ARTÍGULO

IV

·El presente Convenio será ratificado. luego de cumplidas las
formalidades legales de uso en
cada una de las Partes Contratantes, y entrará en vigor sesenta
dias 'despu~s d-e canjeados los instrumentos de ratificación, acto
que se efectuará en la ciudad de
Asunción, en el plazo más breve
posible.
Cada uma d·as Partes Contratan-.
Cada una de las Partes Contrates poderá denunciá-lo em qual- tantes podrá en cualQuier moquer momento, mas seuS efeito" mento denunciar este Convenio,
só cessarão um ano depois da de- pera sus efectos sólo cesarán un
núncia.
afio después de h~cha la denuncu.t.
Em fé do que, ·os Plenipoten-·
En fe de lo cual. los Plenipociários acima nomeados firmam tenciarios arriba nombrados füo presente Convênio, em dois man el presente Convenio, en dos
exemplares, nas ·Hnguas portn·~ ejemplares, en las lenguas portuguesa e castelhana, e lhes apõ8m guesa y castellana, y estampan en
seus selos. n11 cidade do Rio de ellos sus respectivos sellos, en la
Janeiro, aos 14 dias d'O mês de ciud-ad de Rio de Janeiro, a los
junho do ano de mil nov'eCento.s 16 dias de! mes de junio del a:íio
e qqarent.a e um.
mil _nov_ecientos cparenta y uno.
(L. S.) Oswaldo Aranha.
(L. S.) lluis A. Argafia.
Col. de Leis- Vol. VI
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E, hàvendo o Governo do Brasil aprovado os mesmos Atos, no5
termos acima transcritos, pela ,presente os dou por firmes e valiosos

para .produzire.m seus devidos efeitos, prometendo que serão cumpridos inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carla, que assino e é
selada com o selo d·as armas da República e subscrita pelo Ministro
de Estado das Relações l!lxteriores.
·
Dada no Palácio da Presidência, no Rio' de .Janeiro, aos vinte c
seis dias do mês de julho de mil novecentos e quarenta e um, 120. 0
da Independência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Osu:alclo Aranha.

DECRETO N. 7. 713 -

DE

25

DE AGOSTO DE

194!

Cria ttm Consularlo de carreira em Oregon, Estados rJ.nidos da
América

O Presidente d'a República, usando das atribuições qüe lhe confere o art. 24 do decreto-lei n. 791, de !I! de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica Cl'iado o ConsuladO de carreira em Porlland, no
Estado de Orego:r1, com jurisdição sobre esse Estado e o de
Washington, nos Estados Unidos da América..
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO

VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 7. 714 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1941

Altm·a tabelas numéTicas do pessoal extTanumerário..;mensalista {lo
Institut? Osvaldo Cruz, sem aumento de despesa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
le~ra a, da Constituição, decreta:

o art. 7 4,

Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranunierário-mensalista do Instituto Osvaldo Cruz, do Ministério da Educação e Saude,
aprovadas pelo decreto n, 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam
substituidas pelas que se encontram anexas a este decreto.

ATOS

no·
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Art. 2.0 A oospesa, na importância de 942:000$0 (novecentos e
quarenta e dois contos de réis), será atendida pela dotação orçamentária própria constante da Verba 1 - Pessoal, Consignação li Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - ·Mensalistas, daquele
Ministério.
·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de. 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Soitza Gosta.
MINISTtRIO -

EDUCAÇÃO E SAUDE

Departamento Nacional de Saude

REPARTIÇÃO -

INSTITUTO OSVALDO CRUZ
TABELA NUMÉRICA

N.
1
1
i
6

5

3
6
3
6
1
.1
1
1
4

3
2

1
1
4
t,

2

1

5

1

9

1
1

1
20

FÚnção

Armazenista
........
Armazenista Auxiliar
Armazenista Auxiliar
Artífice
. . .. . . . .... . ..
Artífice
.. . . . . . . .... . .
Artífice
...............
Auxiliar de Artífice
Auxiliar de Artífice .....
AuXiliar de Artífice .....
Ascensorista
A~censorista : ::::::: :·:::
Atendente .............
Atendente .. . . . . . . . . . . .
Biologista
........
Biologista . . . .........
Biologista Auxiliar
..
Desenhista .
...........
Desenhista . .............
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório· ...
Auxiliar de Escritório ...
Auxiliar de Escritório ...
Praticante de Escr1t6rio ..
FotógrafO Auxiliai' ... . .
G.uarda
Laboratarista
. - ....
Laboratarista
......
Laboratarista
Laboratarista Auxiliar

....
....

..

.

.

..........
......

Ref. do
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

X
VI
VII
VII
VIII
IX
IV

550$0
350$0
400$0
400$0

6:600$0
4:200$0
4:800$0
28:800$0
27:000$0
18:000$0
18:000$0
10:800$0 .
25:200$0
3:600$0
4:200$0
3:000$0
3:600$0
67:200$0

v
v

VI

VI
IV

v

XX
XXI
XV

VII

XI
VII
VIII
IX
XI
VI
VI

v

VIII
IX
XI
IV

450~0

500$0
250$0
300$0
350$0
300$0
350$0
250$0
300$0
1:400$0
1 :500$0
900$0
400$0
600$0
400$0
150$0
500$0
600$0
350$0
350$0
300$0
450$0
·500$0
600$0
250$0

54:000$0

21 :600$0
4:800$0
7:200$0
19:200$0
21:600$0
12:000$0
7:200$0
2-1:000$0
4:200$0
32 :4(10$0
5:400$0
6:000$0
7:200$0
60:000$0
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N.
26
8
6
1
1
1
1
1
3
1
19
14
1
6
11

Ref. de
Salário

Função

Laboratarista Auxiliar
Laboratarista Auxiliar
Laboratarista Auxiliar
Maquinista Auxiliar .....
Maquinista Auxiliar .. ..
Mestre
............
Mestre .
............
Serviçal .
..... . . . . . .
Serviçal . . , ..........
Serviçal . . ..............
Servente . . ...........
Servente
........
Taquígrafo
. .. . ...
Trabalhador
Trabalhador

.
.... ·-

Salário
mensal
300$0
350$0
400$0
300$0
350$0
800$0
900$0
250$0
300$0
350$0
250$0
300$0
700$0
300$0
250$0

v

VI
VII

v

VI
XIV
XV
IV

'V
VI
IV

v

XIII

v

IV

196

Despesa
anual
93:600$0
3!J :600$0
28:800$0
3:600$0
'.:200~0

fl:ô00$0
10:800$0.
3:000$0
10:800$0
4:200$0
57:000$0
50:400:00
3:400$0
21 :C00$0
33:000$0 .
SSl:i00$0

---TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR.

N.
1
1
1
1
1
1

Função
Desenhista
Escriturário
Feitor
Laboratarista
Químico
. Trabalhador

........

......

......... '
....

.......

Ref. do
salário
XII
XIV
XIV
XV
XXI
VII

Salário
mensal
650$0
800$0
800$0
900$0
1:500$0
400$0

De':lpesa
anual
7:800$0
9:600$0
9:600$0
1.0:800$0
18:000~0
4:800~0

60:600$0

6

-

Rel!.lção nominal dos extranumerários-mensalistas correspondente
à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7. 714, de 25 de agosto
de 1941: ·
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAUDE

INSTITUTO OSVALDO CRUZ
. TABELA ORDINÁRIA

1 -

A1•mazenista X -

550$0

1. Dario Candido .da Silva Leit(}.
1-

A1•mazenista Auxiliar VI -

350$0

1 . Lourenço Cunha.
1-

Armazenista A"xiliar VII

1. Nelson da Costa Pinto.

~

400$0
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6 -

Artífice VII

~

400$0

1.
2.
3.
4.

Armando de Souza.
Germano Manoel da Silva.
João José Pinto.
José Nascimento Cunha.
5. José Pinto d.o Couto.
6. Manoel Dias Caldeira Filho.
5 -

Artífice Vlii -

450$0

1. Herman Leão de Brito Filho.
2. José Alves de Oliveira.
3. José Donato.
4. Manoel José de Faria.
5. Nicola de Biase.

Artífice IX -

3 -

500$0

1. Adelino Alves Ramalho.

e. Argentino Muniz.

3. Pro copio Antop.io ~

Auxiliar de Artífice lV -

6 -

250$0

1. Angelo Rodrigues Pedro.

2. Ary de Mello.

3. Luiz Antonio Ribeiro.
4. Vago.

5.
6.

Vágo.
Vago.

3 -Auxilia>' de A>·tifice V - 300$0
1. Aracy l\ftiniz do Rego Barros.
2. Carlos Ferreira de Carvalho.
3. 'Maria Nath.alina da Silva.
6 - Auxilia>' de A1·tí{ice VI- 350$0

6.

Antonio Pereira Lima.
Geraldino Francisco da Silva.
Julio Maria .
Nelson Silva.
Oswaldo Pinto ContO.
Perciliano Gonçalves.

1.

João.filarques Benfica.

1.
2.

3.

. 4.
5.

1 -Ascensorista V -

1-

1.

Ascensm•ista VI- 350$0

Francisco Corrêa.
1-

1-.

300$0

Nair de Souza.

Atendente IV -

250$0
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1 - Atendente V
Josepha de Araujo Soares.
4-

1.

2.
3.
4.

~

Biologista XX -

300$0

1 :400$0

Augusto José Lisboa de Nin Ferreira-.
Cicero Alves Moreira.
Mário Ulisses Vianna Dias.
Wladimir Lobato Paraense.
3-

Biologista XXI -

1 :500$0

1. Haity Moussatché.
2. Lejeune Pacheco Henriques de' Oliveira.
3 .. Rita Alves de Almeida Cardoso.

2 -

Biologista Auxiliar XV -

2.

Attilio Romulo Borriello.
Charles Ronald Hathaway.

1.

1 _:: Desenhista VII Edith da Fonseca.

1.

1i.

4.

Auxilia>• de Escritório VIII -

450$0

Auxilim· de Esc1·it6rio IX -

500$0

Auxiliar de Escritó1·io XI -

600$0

Antonio Simões de Almeida.
5 -

1.
2.
3.
4.
ti.

400$0

José Modesto.
Paulo Leão de Brito.
1-

1.

AuxiUaP de Escritório VII -

Belisario Martins Alves.
Italo Anibal.
Jorge Gomes dos Santos.
Ofelia Nasci"mento Brito.
2 -

1.
2.

600$0

Emilia Brito Fernandes.
Euclydes Gandra.
Paulo Dias Caldeira.
Rubem Ramos.
4 -

1.
2.
3,
4.

400$0

Antonio Viegas Pugas.
4 -

1.
2.
3.

Desenhista XI -

900$0

Praticante de Esc1·itório VI·- 350$0

Manoel Santiago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
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1-

1.

Fotógmfo Auxiliar VI -

350$0

Milton Pinto da Silva.
9 -

Gttarda V -

300$0

1. Firmino de Souza.
2. - Irineu Llidovie.o da Silva.

3.
''"
5.

Joaquim de Almeida Ferraz Junior.
José Seraphim de M;ello.
.Ma:wel Francisco.

6.
7.
8.
9.

Vago.

Vago.
Vago.
Vago.
~

1

Laboratm•ista -

YIII -

450$0

1. Raul,_ Teixeira de Figueiredo.
1 -

Labomtorista -

IX -

500.$0

Labomtorista -

XI -

600$0

1. José Cunha.

1 -

1. V era de Castro Menezes.

20 -

Laboratarista Auxiliar IV -

250$0

1. Antonio ·Benjamim do Canto.
2. Antonio Francisco.
3. Arthm~ Antonio do Nascimento.
4. Claudionór Pereira Goulart.
5. Euclydes da Motta.
6. José Caetano Alves.
7. .T o• é Duarte.
·
8. Moacyr Borchert.
9. Nicanor Lyra de Tavares.
1O. Raul Fernandes Cachoeira.
11 . Haymundo Pereira de Assis.
12. Waldemar de Mello.
13. Vago.
14. Vagü.
15. Vagü.
16. Vago.
17. Vago.
18. Vago.
19. Vago.
20. Vago.
26 -.Laborataristas Auxiliare• -

1 . Abilio Lopes de Oliveira Filho.
Alberto da Silva Baltazar.
3. Alberto Fernandes Cachoeira.
L Alexandre lglesias Filho.

~.

V -· 300$0
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Americo José Constantino.
Ary Iglesias.
Attilio Annibal .
Ernani Rodrigues Bragança.
Francisco Eugenio doS Santos.

10. Francisco José" Rodriguets Gomes.

11. Jayme Antonio da Hora.
:12. Jorge Rodrigues de Sonza.
:13. Jorge Silva.
:14. José Barbosa Ferreira.
15.. José de Carvalho.
16. José Gonçalves de Sá.
17. Manoel Pinto Barr.os.
:18. Moacyr Rodrigues Queiroz.

19. 'Natonio Maria Corrêa· Duarte.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.6.

Nelson dos Santos Ferreira.
Nilzo de Oliveira.
Octacilio José de Souza.
Oswaldo Amaral Campos I>az.
Raymundo Daniel Calhau.
Rubens· Alves Marreiros.
Venancio Bomfim.

Laborataristas Auxiliares -

8 -

VI -

350$0

:1. Arnaldo Figueiredo.
2. Artbur. Leite Camara Filho.
3. Domineu Nicolau de Moura.
4. ·Eduardo Francisco Ribeiro.

5.
6.
7.
8.

Ismael Ferreira de Almeida.
João José Rodrigues Gomes.
Julio Rodrigues.
Vago.
6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laboratarista Auxilia>' -

VII -

400$0

Augusto Barbosa Pereira.
Helio. Ferraz.
Luiz Alves de Matos.
Maria dos Impossíveis.
Mano e I Magino Valente.
Sebastião de Souza e Silva.
:1 -

Maquinista.AuxiUar -

V -

300$0

VI -

350$0

!. Bernardino da Mo ta.

1 -

Maquinista Auxiliar -

1. Antonio Francisco Nogueira Alvares.
1 -

1. Julio Grimaldi.

Méstre -

XIV -

800$0
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1 -

Mestre -

XV

~

900$0

1. Belmiro Silva.
1·- Se>•viçal -

IV -

250$0

L Mario Nicolau dos Santos.
Se>·viçal

3 -

v-

300$0

VI -

350$0

1. Artur Pereira da Silva.
2. Cypriana Rodrigues de Melo.
3. Maria Amelia de Souza.
Serviçal -

1 -

1. Galdino Nicolau de Moura.

19 -

Servente -

IV -

250$0

1. Adelino Pinto Valença.
2. Amerieo de Jesus:
3. Antonio Moreira.
4. Aristides Tavares de !...Iagalhães.
5. Arnaldo Gome.s do Patrocinio.
6: Edgar Lemos do Espírito Santo.
7. Francisco Baptista.
8. Henrique Àlves de Souza.
·9; Henrique Silva.
10. Isaé de Moraes Filho.
11. Joaquim Rodrigues.
12. José Gaspar Netto.
13. l\!anoel Marinho.
14. Pedro Cardoso.
15. Sebastião Patrocínio.
16. Verissimo Carlos -Lassé.
17. Vago.
18. Vago.
19. Vago.
1~

-

Se,·venle -

1. Alfredo Nogueira lviachado.
2. Altivo Pinto.
3. Americo -Baptista da Costa.
!1. Antenor Gonçalves Henriques.
5. Anthero Mattos.
õ. Antonio Faria Mello.
7. Antonio Monteiro.
8. Augusto Silva.
9. Ernani José Victor dos Santos.
10. Guilherme Pereira de Souza.
11. Jesuíno Baptista .
.12. José .Francisco ·Ribeiro.
13. Leopoldino Silva.
14. ·Manoel Rodrigues.

V -

300$0
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Taquígrafo XIII -

1 -

t'.

Maria de Lourdes Paes Leme

o

1'mbalhador

11 -

1. Antenor Lopes.
2. Argemiro Gomes de Oliveira
3. · Arthur Gonçalves Fi alho.
4. Bassi Giuseppe.
5. Gervasio Benfica.
6. JOão Francisco Trindade.
7. João Rocha.
8. José Fernandes.
9. José Mathias Simões.
10. Julio Farias.
11. Octavio Raymundo.

700$0,

rv. -

250$0

o

Trabalhador V -

6 -

300$0

1 . Alvaro Duarte.
2 ., Amadeu da Rocha.
3. Jovino Corrêa Daniel.
4. Manoel de Jesus,
5. Mario de Souza.
6. Manoel Marques dos Santos.
TABELA SUPLEMENTAR

Dysenhista XII -

1 -

650$0

1 . Raymundo Honorio Daniel.
1

~

Escriturário XIV -

800$G

I. José Laurindo Neto.

Feitor XIV -

1 -

800$0

1 . Ottokar Drboklw.
1 ---'Laboratarista XV---'- 900$0

1 . Antonio Francisco da Costa.
1-

Químico XXI -

1:500$0

i. Humberto Teixeira Cardoso.

1 L

Trabalhador VII -

João Martins Coelho.

400$0
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DEC.1tET0 N. 7. 715 -

DE

26

DE

AGOSTO

DE

1941

A uto1>iza o cidadão bras.ileiro Salvador Priolli Junior a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais, nos Municípios de Riachuelo e
Laranje~ras, Estado de Sergipe
O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere
o àrtigo 74, letra a, da Constituição e nos termos dos decretos-leis
ns. 1.985, d€ 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:

Art. 1.0 - Fica_ autorizado o cidadão brasileiro Salvador Priolli
Junior a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X , em uma área de 1 O. 000 (dez mil) hectare-s, em terras de domínio privado, situada nos Municípios de Riac}luelo e Laranjeiras, Estado de
Sergipe e delimitada pelo perímetro que s-e inicia e se fecha em u.D1
ponto situado a 23° 30' SW e distante 4.200 (quatro mil e duzentos)
metros do marco da plataforma da estação da Estrada de Ferro Leste
Brasileiro em Laranjeiras, e que é formado pelos alinhamentos qu·e
se mencionam na ordem de sua sucessão: número um, comprimento
9. 400 (nove mil e quatrocento~ ) metros e rumo de 56° 00' NW; número dois,. comprimento 9.300 (nove mil e trezentos) metros e rumo
de 12° 30' NE; número três, comprimento 10.800 (dez mil e oitocentos) metros· e rumO 66° 30' SE; número cÍuatro, comprimento
11.200 (onze mil e duzentos) m-etros e rumo de 23° 30' SW.
Art. 2. 0 Esta autorização de pesquisa tem por .título este- decreto,
é válida por 2 (dois) anos, a contar da publicação do mesmo e conferida nas condições estabelecida-s nos artigos 8.0, 9.0 e 10.0 , do decretolei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941.
Art. 3.0 A pr~;s-ente aútorizacão, observado o disposto no artigo
16 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o permissionárjo infringir o disposto no artigo i3 desse decreto-lei e será
anulada, nos termos do· a,rtigo 15, se o permissionário infringir o iter~l
I do artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.
Art. 4.0 O titulo a que alude o artigo 2.0 deste decreto pagará a
taxa de 5.:000$0 (cinco contos de réis), de acordo com os artigos 17 e
18 do decreto-lBi n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940, combinado com
o artigo 5.0 do decreto-lei n. 3. 236, de 7 de maio de 1941.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco Leitão da Cunha.
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DECRETO N. 7. 716 -

DE

26

DE AGOSTÓ DE

1941

Autoriza O cidadão brasileiro 0'rla'iulo- Laurito Priolli a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais, nos Municipios de Sobrado e
Socorro, Estado de Sergipe

O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe Confere
o artigo 74, letra. a, da Constituição- e·- nos termos -dos decretos-ieis
ns. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:
·

Art. 1.0 .Fiea autorizado o cidadão brasileiro Orlando Laurito
Priolli a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X em um:;t área de 10.000 (dez mil} hectares, em terras de. domínioS
público e privado, situada nos Municíploo de Sobrado e Socorro, Es::iado de Sergipe e delimitada pelo perímetro que se inicia e se fecha
em um palito· situado junto à capela da localidade Sobrado, e que é
formado pelos alinhamentos que se mencionam na ordem d-e sua sucessão : número um, comprimento 7.200 (sete mH-e duzentos) metros e rumo de 59°00' SW; número dois, comprimento dB 12.600
(doze _mil e seiscentos) inetros e turno de 56000' N\V; núq1ero três,
comprimento 7. ooo (sete mil) metros e ruinD de 90ooo• NE; número
quatro, comprimento de 18.200. (dezoito mil e duzentos) metros e
rumo de 56°00' SE.
Art. 2P Esta autorização de,pesquisa tem por título este decreto,
é válida por 2 (dois) anoo, a contar da publicação do mesmo e conferida nas condições estabelecidas nos artigos 8.0, 9.0 e 10.0 , do decretolei n. 3.236, de 7 de maio de 1941.
AÍ't. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no
16 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se
missionário infringir o disposto no artigo 13 desse decreto-lei
anulada, nos termos do artigo 15, se o permis-sionário infringir
I do artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.

artigo
o pere será
o item

Art. 4.0 O titulo a que alude o artigo 2.0 deste decreto pagará a
taxa de 5:000$0 (cinco contos de réis), de acordo com os ·artigos 17.e
18 do decreto-lei n.· 1.985, de 29 de jàneiro de 1940, combinado com
o artigo 5.0 do decreto-lei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941.
Art. 5P Revogam-se as disppsiçQes em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
5$.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco Leitão da Cunha.
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DECRETO N. 7. 717 -

DE

26

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidpdão brasileiro Orlando Laurit.o Prio!li a pesqu~ar jazidas de petróleo e gases naturais, no Municipio de ltaporanga,
EstadQ de Sergipe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da. Constituição e nos ·termos dos decretO?-leis
ns. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:
Art. 1.° Fica auOOrizado o cidadão- brasileiro Orlando Laurito·
Priolli a pesquisar jazidas M petróleo e g'!.Ses naturais - classe X em uma área de 10.000 (dez mil} hectares, em terras de domínio privado, sit.uada no Município de It~poranga, Estado de Sergipe, delimitada pelo perímetro que se inicia e se fecha no marco da plataforma
da Estrada de Ferro Leste )lrasileiro de Itaporanga, e que· é formado
pelos cylinhamenOOs que se mencionam na orei em de sua suce$são: número um, comprimento 16.300 (dezesseis mil e -trezentos} metros e
rumo de goooo' NE; número dois, comprimento 12.600 (doze mil e
seiscentos) metros e J;umo de 56° 00' SE; número três, coml)rimento
16,300 (dezesseis mil Q trezentos} metros e rumo de 59°00' SW.
Art. 2.o Esta autorização de pesquisa tem por titulo este decreto,
é váli.da por 2 (dóis} anos, a contar da· publicação do mesmo- e con-

ferida nas condi_çõe.s estabelecidas nos artigos 8.0, 9.o e 10.o do decr_eto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941.
Art. 3.0. A presente autorização, observado o dispost() no
16 do decreto-lei n; 3 .236, de 7 de maio de 1941, caducará se
niissionári() infringir o dispo_sto no artigo 13 desse decreto-lei
anulada, nos termos do artigo 15; se o permissiçmário infringir
I do artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.

artigo
o pere será
o item

Art. _4. 0 O título a que alude o artigo 2.0 deste decreto pagará a
taxa de 5 :OOÜ'$0 (cinco contos de réis}. de acordo com os artigos 17 e
18 do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de jàneiro de 1940, combinado com
o· artigo 5.0 do decreto-lei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941.
·
Art. 5.0 Revoga-In-se as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.o .da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V ARGAB.

Vasco Le.itão da Cunha.
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DECRETO N. 7.718-

DE

26

DE

AGOSTO OE

1941

Autoriza o cidadão .brasileiro Salvador Priolli Junior a _pesquism• jazidas de petróleo e gases naturais, nos municípios de Ria.chuelo
e Divina Pastora, Estado de Sergipe.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, lertra a, da Constituição, e nos termos dos decretos-leis
ns. 1.985, de 29 de janeiro de 1940, e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bra.sileiro Salvador- Priolli
Junior a pesquisar jazidas de petróleo e_gases naturais - classe Xem uma área de 10.000 (dez mil) hectares, em terras de domínio
privado, situada nos municípios de Riachuelo e Divina Paatora, Es- tado de. Sergipe, e delimitada pelo per.fmetro que se· inicia e se fecha
em um ponto situado a 66° 30' SE e distante 2.300 (dois mil e trezentos) metros da capela d~ localidade Divina Pastora, e que é formado pelos alinhamentos que se mencionam na ordem de sna sucessão: número um, comprimento 10.700 (dez mil e setecenlo.s) metros e rumo de 3° 30' SW; número dois, comprimento 10.800 (dez
mil e oitocentos) metros e rumo de 66° 30' NW; número três, comprimento 10.300 (dez mil e trezentos) metros e rumo de 120 30' NE;
número quatro, comprimento 9.000 (nove mil) metros e rumo de
66° 30' SE.
Art. 2.0 Esta autorização de pesquisa tem por título este decre'to, é válido por 2 (dois) anos, a r.ontar da publicação do mesmo, e
conferida nas condiçõe_s estabelecidas nos .artigos s.o, g,o e 10 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio cte 194i.
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no artigo 16 do decreto-lei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941, caducará se o
permissionário infringir o disposto _no. artigo 13 desse decreto-lei e
será anulada, nos termos do artigo 15, se o- permissionário infringir
o item I do artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.
Art. 4.0 O titulo a que alude o artigo 2.0 deste decreto pagará a
taxa de 5:000$000 (cinco contos de réis}, de acordo com os artigos 17
e 18 do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940, combinado com
o artigo 5.0 do -decreto-lei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941.
Art. 5.0 Revog_am-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco Leitão do. Cunha.
DECRETO N. 7. 719

-DE

26

DE AGOSTO DE

1941

Aprova proieto e orçamento pa1'a a construção do tercéi'J•o trecho do
prolongamento ferroviário para Jtabira, da Estrada de Ferro

Vitória a Minas .

.O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 5.516:517$716 (cinco mil quinhentos e dezesseis contos
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quinhentos e dezessete mil setecentos e dezesseis réis), que com este
baixam; rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção do terceiro trecho do prolongamento ferroviário
para Jtabira, compreendido entre as estações de Oliveira Castro e Engenheiro Laboriau, kms. 581+006 e 588+130 da Estrada de Ferro
Vitória a ThHnas, concedida à Companhia Brasileira de Mineração e
Siderurgia S. A.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECllETO N. 7. 720 -

DE

26

DE· AGOSTO DE

194 {

Aprova p1•ojeto e orçamento para a const1•ução de duas casas para resid~ncia dos operadm·es da sub-estação de Getulándia~ na linha
de Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rede Mineira de Viação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74., letra "a", da Com:tituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Adminis•tração do Ministério da Viação e Obras Pú. blicas, referentes à construção de duas casas para residência dos operadores da eub-estação, em GetulâniJia, quilômetros 84+533 e 84+574,
da linha ele Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rf'de Min.eira de
Viação.
Parágrafo único. As despes•as que forem realmente efetuadas, até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
39:092$0 (trinta e nove contos e noventa e dois mil réis), depois de
apuradas em regular tomaà_a de contas, serão levadas à conta de "Capital'', a que se refere a eláu:::ula· V, item 3 do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da
53.o da República.

Independência e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirna.
. DECRETO N. 7. 721 -

DE

2G

DE AGOSTO DE

1941

Aprova projeto e o1'çamento para execução dos rnelhm•amentos no
·
edificio da estação .ele Ponte Nova, de The Leopoldina Railway
·
Cornpany, Limited.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, le~ra a, da Constituição, decreta:
Artigo 1.o Ficam aprovados o projeto e respectivo orçamento que
com este :baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Pú-
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blicas, referentes. aos melhoramentos da .Estacão de Ponte Nova, na
linha do centro, de "The Leopoldina Railway Company, 'Limited".

·

. Artigo 2;o As despesas que foiem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 100:575$360
(cem. contos quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos- e sessenta
réis), e reconhecidas pela forma determinada no artigo 8.0 d4s Instruções aprovadas pela portaria n, 839, de 7 de dezembro de 1933,
serão !'evadas à conta do produto da arrecadação _da taxa adicional-de
10 o/o a que se refere o § li.O do artigo 3.0 da portaria n. 225, de 28
de abril de 1937.

Artigo 3.0 Para a conclusão dos servicos a que se ·refere o arti-·
go 1.0, fica marcado o prazo de oito meses, a contar da data em que
a Companhia for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João ·de Mendonça Lima

DECRETO N. 7. 722,

DE

26

DE AGOS1'0 DE

1941

Autoriza a aquisição, pela "The Great Western o{ Brazil Ra-ilway Coinpany, Limited", de cinco propr·iedades situadas no município de
Rid Formoso, Bstado de Pe1'nambuco.
O Presidente da -República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Con~tituiçã'o, decreta:
Artigo único. Fica autoriZada a aquisição, pela "Tbe Great \Vestern of Brazil Railway Company, Limited", de cinco propriedades denominadas. "Camacarí" "Gurjaú" "Forjes" "Primavera" e "Independente", situadas no m~nicípio cte' Rio Forn'wso, Estado de Pernambuco, servidas pelo ramal de Barreiro, da referida Estrada, destinadas à
exploração de lenha e ao servico de reflorestamento, e representadas
nas plantas q1..1e com este baixam, rubricadas pelo dire-tor da DiviSão
de Orçamento do Departamento de Adminü:;tração do Ministério da
Viação e Obras Públi~as.
Parágrafo ·único. As despesas com a aquisição de que trata o presente decreto, na importância total de 700 :000$0 (setecentos contos
de réis), depois de apuradas elll regulai· tomada de contas, serão levadas à conta de Capital, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independêi)cia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João ·de Mendonça Li'lri..a
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DECRETO N. 7. 723

-DE

26

DE

AGOSTo

DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a dragagem do canal Sueste de acesso
ao Porto de Paranagud, no Estado do Parand

O Presidente da República, usand~ da atribuicão que lhe confer6 o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo :único. Ficam aprovados o projeto e orcamento. na importância total de 3.136:000$0 (três mil cento e trinta e seis contos
de réis), os quais com este baixam, rubricados pelo· Diretor da Divisão
de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, pi:tra a execução da dragagem do canal
Sueste de acesso ao porto de Paranaguá, no. E::;tado do Paraná, devendo a despesa que for realmente efetuada ser levada à conta do
capital- do porto, ex-vi do disposto. na cláusula XII do contrato a
que se refere o decreto n. 22.021, de 27 de outubro de 1932.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO No 7 o724 -

DE

26

DE

AGOSTO

DE

1941

Aprova projeto e orçamento para o rebaixamento do triângulo de reversão da estação de "Assis'', na Estrada de Ferro Sorocabana
O Presidente dà República, usando da atribuição que lhe confere
o art: 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo ·Diretor ,da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administracão do Ministério da Viacão e Obras Públicas, para o rebaixamento do _triângulo de reversão situado na es-·
tacão de "Assis", km. 602 da linha de Tibagí, da Estrada de Ferro
Sorocabana.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de
40:513$798 (quarenta contos quinhentos e treze mil setecentos e noventa e oito réis), depoiS de apuradas em regular tomada de contas,
correrão por conta do . terço da arrecadação da taxa adicional de
10 %, do quadriênio 1938-1941.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o. da República.
·
GETULIO VARGAS.

J Óão de Mendonça Liina.
Col. de Leis- V oi. VI
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DECRETO N. 7.;725 --'

DE

26

f941

DE AGOBTO DE

Aprova ·.projetO e orçamento para a const1·ução ··do tanque GZ-12, na
ilha· do Barnabé, ·no porto de Santos

O Presidente d'a República, US'ando da atribuiÇão que lhe confere
o·art. 74, letra "a'', da Constituição,. decreta:
·

Artigo único. Ficam aprovados o projeto .e reSpectivo orçam~nto.
na importância total de 1.182:329$300 {mil cento e oitenta e dois
contos .trezentoS e vinte e nove mil e .trezentós réis)', que com este
baixam, rubricados pelo· Diretor da Divisão de Orçamento do _·Departamento de Administração do Ministério. da Viação e Obras Públicas,
para a constJ:'UÇão do tanque GZ"12, na ilha do Barnabé, para depóS'ito de gasolina, inclusive muros de_ recinto, encanamentos· e pertences,
no pCirto de Santos.
P?rágrafo ún.ico. A importância efe:tivamente _despendida com· a
construção a que· se refere o presente decreto, terá de ser comprovada,
mediante apresentaoão ·cte documentos autênticos, para sua incorporação à conta de capital adicional da Companhia Doca~ de Santos, nos
termos do decreto n. 658-A, de 21 de fevereiro de 1936,
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.o da
53.o da República.

Independência e

GETULIO VARGAS~

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 726 -

DE

26

1941

DE AGOSTO DE

Modificao decreto n. 6.525, de 12 de novembro de 1940.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.727 -

DE

26

DE

AGOSTO

DE

1941

. .Aprova projeto e orçamento para obras no edi{'icio da
Administração do Porto de Angra dos Reis
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por .falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 728 ,_

DE

26

DE AGOSTO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a construção ·de uma -ceTca de arame
na linha de Angra dos Reis a Monte Cmmelo, da Rede Mineira
de Yiação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da -Constituição, decreta:
Artigo úníco .. Ficam aprovados o projeto e respectivo ·orçarri.ento
que 'com este baixam, rubricados pelo Diretor da ~iVisão ·de· Orcamento
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do Departamento d'e Ad'ministracão do Ministério da Viação e Obras

Pútlicas, para· a construçãO de uma ·cerca de arame entre os quilô-

metros 900+300 e 1.080+280, da linha de Angra dos Reis a Monte

Carmelo, bitola de um mPtro, da Rede Mineira de Viação.
Pa"rágrafo único·. As despesas que forem realmente efetuadas, até
o máximo do orçamento ora, ·aprovado, na importância total de
618:930$0 (seiscentos: e dezoito contos novecentos. e trinta mil réis),
depois 'de apuradas em regular tomada de r.ontas, serão .levadas à
conta de "Capital"., a que· se refere o item 3, da cláusula V, do contrato
e:tn vxgor..
·
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1.941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS;

João Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 729 -

DE 26 DE AGOSTO DE 19/d

Aprova projeto e orçamento para a construção de um
desvio na estação de Jtaú, da Companhia Mogiana de Estradas
de Ferro.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 730, DE 26 DE AGOSTO DE 1941

Aprova projeto e or.çamento para aquisição de .um terreno e con.ortrução de ca~as ·na Rede a cargo de The Great Western of Brazil
Railway Company Limited

O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confera
o artigo 74, .letra a, da Constituição, decreta:
Artigo 1.0 Ficam aprovados o projeto· e orçamento .que ·Com este
baixam, rubricaqos pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério 'da. Viação e ·Obras .Públicas,
r.elativos à aquisição .de uma área de terreno situada em lpiranga, primeira estação .de subúrbio da Linha do Centro. e construção de noventa
e. oito .casas .destinadas a residêilcia de empregados de '"fhe Great
Western o~ Brazil Railway ·Company, Limited" ~
Artigo 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o rnáximo.do orçamento ora aprovado, .na ünportãncia d~ 834:8,.79$3.46 (oitocentos e trinta .e' quatro ·contós oitocentos e .setenta e nove mil t:rezentos e quarenta e seis réisJ. depois :de apuradas em regular tomada de
contas, serão levadas à con,ta de "Capital" da ·Companhia, de acordo
com a alínea c da cláusula 22 do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de. agosto .de .i 941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
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DECRETO N. 7. 731-

DE

26

DE AGOSTO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para construção de um pontilhão np
· quil6metro 867 +798, da linha de Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rede Mineira de Viação
·

o Presjdente ·da República, usando da atribuição que lbe confere o
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo úmc&. FICam aprovadob o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do MinistériO da Viação ·e Obras Pú'blicas, para a construção de um pontilhão no quilômetro 867+798 ja
linha de Angra dos Reis a Monte Carmelo, da Rede Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas, até
o máximo do or·çamento ora aprovado, na importância total de
21:187$5 (vinte e um contos, cento e oitenta e sete mil e quinhentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas
à conta ·do "Fundo de Melhoramento" da Rede, nos termos do contrato

em vigor.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 19141, 120.0 da Independência e
53.0 da República~
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 732

-DE

26

DE AGOSTO DE

1941

A;prova projeto e orçamento para construção de um posto telegráfico
na linha Vitória a Itabira, da Estrada de Ferro Vitória a Minas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confete
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com
este baixam, rub:ricados p~lo diretor da Divisão de Orçamento do Ministério da Viação e -Obras Públicas, para a construção de um posto
telegráfico no Km. 408+420, da linha Vitória a Itabira, da Estrada
de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A.
Pa~ágt·afo único. As despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância de 30:141$1
(trinta contos cento e quarenta e·um mil e c-em réis), depois de apuradas em regular tomada de contas serão levadas à conta de capital,
nos termos do "contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULio VARGAS.
João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7. 733 -

389

DE 26 DE AGOSTO DE 19H

Apt•ova projeto e orçamento para ampliação do armazem da. estação de
Resplendor, da Estrada de -Ferro Vitória a Minas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departàmento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,_para a ampliação do armazem da estação de Resplendor, situada no km 244/740, da Estrada de Ferro, VHória a Minas, concedida à
Companhia Brasileira de Mineração e Side:r:urgia S. ;.,.. .
Parágrafo único. As despeSas que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
28:228$1 (vinte e oito contos, duzentos e vinte e oito mil e cem réis),
depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta
de Capital, nos termos da letra c, n. i, da cláusula IV ·do contrato em
vigor.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
õ3.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 734 -

DE 26 DE AGOSTO DE !9.41

Autoriza a Companhia Mogiana de Estradas- de FeT'l'o a e(et?.far despesas por conta da taxa adicional de !O% sObre as tarifas
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam autorizadas as despesas constantes dos
orc.amentos que com este baixam. rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras :Públicas, excedentes dos Orçamentos aprovados pelo decreto n. r.. 202, de 5 de junho de. 1939, para reconstrução de duas locomotivas e constrUção- de um carro de 2.a classe.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas
até o máximo das importâncias de 40:208$256 (t<uarenta contos duzentos e oito mil duzentos e cinquenta e seis réis) e i :777$5·2! (um
conto setecentos e setenta e sete mil quinhentos e vinte e um réis),
depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à
conta da taxa adicional de 10 % em ·vigor nas linhas de concessão
federal.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de !941, 120.0 da Indepénd-ênc!a e
·
GETULIO V AROAS ,
J oáo de Mendonça Lima.

53.o da República.
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DECRETO N.· 7. 735 -

DE

27

DE AGOSTO DE

i !iH

Suprime cargo extinto

O Prçsidente da República, usando da atribuicão que Ihe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e _nos .termos do art.. 1.0 ,
alínea n., do decreto·-l'ei n. 3·.195, de 1'4' de· abril de 1'9'41, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo, em_ comissão, ·de Assistente,
padrão I,_ do Quadro único do Ministério da Agricultur·a, · vago em
virtu-de da exoneração de Eudoro Ha·eckel Liris de' Barros, ficando
sem aplicação a dotação corresponDente.
Art. 2. 0 Revogam-se as d-isposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, ?7 d~ agosto qe 1941, 120.0 • da Independência
53.0 da República.
GETULro VAaqAs.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 73!l -

DE

27

DE AGOSTO DE

1941

Extingue 'llm cargo- excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe !!OUfere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art.. 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
· Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe J_ da carteira -d!3
Veterinário sanitarista, do Quadro único do Ministério da A·grlcultura, vago em virtude da exoneração de A·Ioisio Francisco Spinola
e Castro, devendO a dotação correspondente ser lévada a crédito da
Co~ta Conente do mesmo Quadro do referido Ministério.
·Art~ '1-.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de !941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República ..
GETULIO VARGAS ,

Carlos de Souza Duarte.

DECRE'l'O.N. 7.737-

DE

27

DE AGOSTo DE

1941

E:i:tinf!ue cargo exce_dente

O Presidente da J:tepública, usando da atribuição que lhe Jonfe're ô art. 74, letra a, .da Constituição, e nos termos do art.. t,o,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (i) cargo, padrão B, de Oficial de
Justiça, do Quadro VII do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,

39.!
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vago· em virtude do falecimento de José Rodrigues de Oliveira, devendo, a dotac.ão. correspondente ser levada a crédito da. Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
·
0
Art. 2. Revogam-se as disposições. em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco Leitão da ""Cunha .
DECRETO N. 7. 738

-.DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Pinheiro da Mata a
comprar pedras preciosas.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N; 7. 739 ~utoriza

a firma

DE

28

DE AGOSTO DE

i 941

João Socorro·&, Comp., a comprar pedras
preciosas ·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o' artigo 74, letra "a", da Constituicão, e .t.endo em vista o decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:

Artigo único.· Fica autorizada a firma João Socorro & Comp.,
em Andaraí, Estado da Baía. a comprar pedras preciosas nos termos do· decreto-lei n. 466, de 4. de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
~stabelecida

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GwruLIO VARGAS.

A.. de Souza Costa.

DECRETO

N.

7. 7 40 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Altera tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da
Divisão do FomentÇJ da Produção Vegetal, sem au'IJI.ento de
despesa.

O Presi.dente da República. usando da atribuição que lhe confere
o art. ·.7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da Divisão do Fomento da Produção Vegetal, do Ministério da
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Agricultura, aprovadas pelo decreto n. 6 .667, dé 31 de dezembro de
1940, fi-cam substituidas pelas que.· se encontram anexas a este de· ereto.
Art. 2.0 A despesa. na importância de 1. 081 :200$0 (mil e oitenta .e um contos e duzentos mil réis), será atendida pela dotação
orçamentária própria constant~ da verba i - Pessoal, consignação II
- Pessoal Extranumerário, subconsignação 05 - Mensalistas, do atual
orçamento daquele Ministério.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1941, 120.0 dar!ndependência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

A. de Souza Costa.
MINISTtRIO -

AGRICULTURA

Departamento Nacional da Produção Vegetal
TABELA NUMÉRICA

Número

Funç.ân

fÉ!:! :
14
6
5
7
6
2
5
1
1
2
6
3
1

5
3
11

12
3

14
6
/1

5
3
1
1
1
1
4
1

1
1

136

Agrônomo ............ .
Auxiliar de Agrônomo ... .
Auxiliar de Agrônomo . .. .
Auxiliar d.e Agrônomo . .. .
Auxiliar de Agrônomo . .. .
Armazenista .
. ....... .
Artífice
, ........ _. .. .
Artffke
............ .
Artffi~e . . ............ .
Auxiliar de Artífice
Auxiliar de Artífice- ·· .... .
Despachante
........ .
Despachante . . ........ .
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de EScritório ... .
Auxiliar de Escritório ... .
Auxiliar de Escritório ... .
Auxiliar de ·Escritório
Praticante de Escritório ..
Pratica·rite de Escritório ..
Inspetor . . ............ .
Inspetor Especiã.lizado
Inspetor ·Especializado .. ..
Inspetor Especializado ... .
Laboratarista . . ....... .
Laboratarista . . ....... .
Mestre . . ............. .
· Motorista
........... .
Motorista
........... .
Motorista . , . . .......... .
Motorista
........... .

·Ref. de Salário
ealário mensal
900$0
XV
VII
400$0
VIII
450$0
IX
500$0
X
550$0
600$0.
XI
J,00$0
VII
VIII
450$0
IX
500$0
300$0
.v
VI
350$0
700$0
XIII
XV
900$0
/!00$0
VII
VIII
450$0
IX
500$0
X
550$0
XI
600$0
300$0
v
VI
350$0
700$0
XIII
XVIII
1 200$0
XX
1 400$0
XXI
1 500$0
IX
500$0
,XI
600$0
XVII
1:100$0
VII
400$0
VIII
450$0
·x
550$0
XI
600$0

Despesa

anual
151:200$0
28:800$0
27:000$0
42:000$0
39:600$0
14:400$0
24:000$0
5:400$0
6:000$0
7:200$0
25:200$0
25:200$0
10:800$0
24:000$0
16:200$0
66:000$0

7~:200$0

21:600$0
50':400$0
25 :200$0
33:600$0
72:000$0
50:4'ü0$0
18:000$0
6:000$0
7:200$0
13:200$0
19:2.00$0
5:400$0
6:600$0
7:t00$0
928:200$0
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR·

Salário
mensal
1:400$0
800$0
650$0
700$0
800$0
900$0
1:100$0
1:200$0

Ref. de
Número
Ftinção
salário
XX
1 Agrônomo
............
XIV
1 Armazenista
• • • • • • • • •• .f
Escriturário
XII
3
..........
Escriturário . . . . . . . . . .
XIII
2
xw
5 Escriturário
... .... ...
XV
I Escriturário
..........
I Escriturário
XVII
XVIII
I Mestre

.

..........
...............

15

Despesa
anual'
16:800$0
9:600$0
23:400$0
16 ·80G$0
48:000$0

IO:snO$ú
13:200$0
14:400$0
. !53:000$0

'

la

Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tabeaprovada pelo decreto n. 7.740, de 28 de agosto de 1941:

num~rica

DIVISÃO DO FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
TABELA ORDINÁRIA

14 -

Agrónomo XV -

900$0

1. Aldlsio Gurgel do Amaral.
2. Antonio Macario dos Santos.
3. David T. Nadler ..
4. João Marcelino da.Silva·.
5. Manoel Carneiro Ribeiro.
6. Mauro José de Rezende.
7. Olavo Barros de Araújo e Silva.
8. Otávio Magno Ribeiro.
9. Rasberge de Barros Bueno.
10. Salvador Tarcia.
11. Vago.
12. Vago.
13. Vago.
14. Vago.

6-

Auwi!iar de Agrónomo VII -

400$0

:1. Helio Graziano Freire.
2. João Luizetti.
.

3. José Julio Castorino de Faria.
4. Ladislau Godofredo Dias Carneiro Neto.
5 • Leovigildo Francisco de Carvalho.
6. Luiz Medeiros Brito.
5 -

Vago.
Vago.
Vago,
VagQ.
5. Vago.

L
2.
3.
4.

Auwiliar de Agrónomo VIII -

450$0

ATOS·
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Auxiliár de Agrónomo IX -

7 -

,500$0

i . Antonio Moreira Façanha.

2.
S.
4.
5.
6.
7.

Damazio Nery da Trindade.
Didimo Marques deO!iveira.
Hermes Ramos ·Barb'óia.
José .Gilber.to 'Barreto.
Nathanael Moreira.
Paulo de ·carvalho Prado.

Auxiliar de Agrônomo X -

6-

550$0

i. Coheleth Salomão Soares.
2. Estevam Amancio Costa.
3. Felix Ferreira da Silva.
4. · Geraldo Machado Aragão;
5. João Alvarez.
6. José Manna Junior.

Arma;enista XI :._ 600$0

2-

i. Vago.
2. Vago.

Artífice VII -

5 -

400$0

L Durvalino LÍma dos Santos.

2.
3.
4.
5.

Ernesto do Espirito Santo.
João Avelino Alves.
João .Galdino de Lima.
Waldemar Dietrich.
i -

Art!{ice VIII -

450$0

Artifice IX -

500$0

i. Job Correia Barbosa.
i -

1. Miguel Eze!Jlliel de Mello.

Auxiliar de Artífice V 1. Irenio José Zerlottini.
2. Oswaldo Brandão Caldas.
2-

Auxiliar de Artifice VI -

6 -

300$0

350$0

i, Alvaro Vandelli.

2.
3.
4.
· 5.
6.

Antonio Lopes.
José Fer·reira Junior.
José Joaquim de Carvalho.
Napoleão Ignacio da Costa.
Orlando Silva.
3 -

Despachante XIII -· 700$0

i . Alberto de Paula Freitas.

2. José Ribeiro Gonçalves Neto.
3. Vago.
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1 L

Despachante XV -

900$0

Ubaldino Santos.
5 -

Aua>i!iar de Escritório Vl/ -

400$0

1. Bento Gonçalves Ferreira Gomes.

2.
3.
4.
5.

Francisco da Costa ·Rodrigues.
Francisco de Oliveira Macedo.
Humberto dos Santos.
Rodolpho Oscar Lyrio.
3 -

Au.:vil:iar de Escritório VIII -

450$ü

t. Celina Pereira Bezerra.
2. Heitor Gloéden.
3. José Maria Duarte de Oliveira.
11 L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
H.

Auxiliar de Escritório IX -

500$0.

Diamantino Tavares de Oliveira.
Haidê de Camargo Rodrigues.
João Bessa ..
José Franco da Silva.
Leonidia de Menezes Seródio.
Maria de Lourdes Alencar·.
Maria Sylvia Leite.
Marilda Lemos.
Mario Henrique de Ortiz Poppe.
Octavio Borde.
Saturnip.a Pereira de Faria.
12 -

Auxiliar de Escritório X -

550$0

f. Abelardo Leopoldo do Rega Barros.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aracf Ferreira de Abreu.,
Artur Bittencourt Lomardo.
Bethmann Hollweg de Alcantara;
Helena. Martins Teixeira.
'
João Abreu Lima de Barcellos.
José Rodrigues Duarte.
Lygia Moraes.
·
Manoel de Almeida Carmo.
Maria de Lourdes Beltrão Monterro.
Santina de Menezes Santos.
Valdir Leite Pena.

Auxilia-r de Escritório .XI 1. Maria Amelia Sentirelli .·
2. Newton Azevedo.
3 Ruth Velloso de Freitas Castro.
3 -

14 -

600$0

Praticante de Escritório V -

1. Carmem Santos Barbosa.

2. Celecina Spinola da Cunha.

300$0
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
H.
12.

13.
14.
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Christiano Barçante.
Edmir Guimarães da Rocha. Louras.
Ewerton Coelho.
Geralda Josefina do Espírito Santo.
Guai<>erto Vilela Abreu.
Julieta de Hollanda.
Maria de Lourdes Espinola de Mello.
Zaira Gomes de Oliveira.
Vago.
Vago.
'Vago.
Vago.
6-

Praticante de Escritório VI -

35-0$0

1.
2.
3.
4.
5.

Avelino Antonio Ferreira.
Breno Moreira.
Esmeralda Teixeira de Carvalho.
João Sadock d•. Sá.
Náida Galvão.
6. Zemira de Castro Portugal.

Inspetor XIII- -

4 -

7ú0$0

1. João Baptista de Freitas.

2. João Pedro da Silva.
S. Otto Krischke.
4. Tobias Hercules.

Inspeto1' Especializado XVIII i . Alcino de Andrade Lemos.
5 -

1 :200$0

2. Armando Paiva.
3. João Lanari Durval.
4. Luiz Crisóstomo de Oliveira Junior.
·5. Vicente P. Morais Jardim.

3 -

Inspetor Especializado XX

~

1 : 400$0

1 . Apolinio Teófilo Buret.
2. Joaquim Alves de Morais.
3. Rui Wagner.
i L

Inspetor Especializai/() ·xxz

.,..-

i :500$0

Jader Torres de Rezende.
1 -

Laboratarista IX -

500$0

1. Joviniano Tavares de Vasconcellos.
i -Laboratarista XI- 600$0

1 . Americo FalCone.
i -Mestre XVII -

L Vicente de Paula Machado.

1 :iOú$0
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4-

Motorista VII -

400$0

!. José Saares· de Medetros.

2. Mamede de Souza.
3. Vago.
4. Vago.

Motorista VIII -

1-

450$0

!. João Marcos.

1 -

Motorista X -

550$0

!. Benedito Bento da Cruz.

1 -

Motorista XI -

600$0

!. André Rodrigues Chaves.
TABELA SUPLEMENTAR _

1 -

Agriinomo XX -

1 :400$0

!. Roberto Junqúêira dos Santos.

i -

Armazenista XIV -

800$0

1. Euclydes Motta da Silva.
3 -

Escriturário XII - 650$0

1 . Charybdis Guerra.
2. Mario Theopbilo de Araujo Ribeiro.
3. Paulo de Paula Ferreira.
2 -

Esériturário XIII -

700$0

1. Odette Iehly de Lemos.

2. Vinicius Lustosa.
5 -

1'.
2.
3.
4.
5.

Escriturário XIV -

800$0

Enso Luiz Nico.
Jurandyr Pedroso e Silva.
Manoel Bandeira.
Marina Alves Costa.
Osmar Barbosa Dias. Ladeira.

Escritu,rárià XV 1. Cicero Ferraz do Amaral.
1 -

i-Escriturário XVII -

900$0

1:100$0

1. Manoel Damasio.
1-

Mestre XVIII -

1 . Ophir de Oliveira Costa.

1:200$0
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DECRETO N. 7. 741 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Aprova os novos estatutos da Companhia de Seguros de Vida Previd~ncia do Sul, adotados pela assembléia geral extraordinária
de' acionistas, realizada a 28 de maio de 1941, e o aumento -do
seu capital para 2. 000:000$0.
O. Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhia de Seguros de Vida Previdência do Sul, com sede na cidade
de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a· funcionar pelo decreto n. 6.136, de 10 de setembro de 1906,
em operações de .seguros de vida, resolve aprovar os novos estatutos adotados pela assembléia geral extraordinária dOs respectivos
acionistas, ·realizada a 28 de maio de·. 1941, bem como o aumento
do seu capital de 1.000:000$0 (mil contos de réis) para 2.000:000$0
(dois mil COI.ltos de réis), na forma deliberadà pela mesma assembléia, inclusive quanto à venda obrigatória em Bolsa, dentro de 120
dias, das rações que seriam destinadas ·aos .acionistas estrangeiros
ou entidades jurídicas, e ao direito de receberem esses acionistas
o produto da mencionada venda, continuando a referida sOciedade
integrahpente suJeita às leis e regulamentos vigentes. ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da aut01·iz%'ão a que alude o presente
decreto.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1941. 120. 0 da lnde.nendência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro . Machado.

DECRETO N. 7. 742 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da alribuiç:ão que lhe confere
o art. 74, letra a. da Constituição, e nos terinos do art. 1.0 , ·alínea: n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 194~, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da claSse E da' carreira
de Condutor de trem, do extiP.to Quadro li do Ministério dá Viação
e Obras Públicàs, vago em virtude da nomeação sem efeito de Eleusino de Araujo Mattos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-~.s'e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de -agosto de 1941; 120.0 da Independência e 53. 0 da República.
,GETULlO VARGAS.

João"de Mendonça L'ima.

399

i'LTOS DO '·PODER Ei:ECUTIVO

DECRETO N. 7. 743

-DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza os cidadãos brasileiros Antonio Barbosa Ferraz JuniOr, Ambrosina B'arbosa Taylor, L(wvigildo- Barbosa· Ferraz, Anna Ercilia
Barbosa Cajado, Aristides Barbosa Ferraz, Nesior Bm·bosa Ferraz,
Izar Cajado Ferreira Netto, Ney Barbosa Cajado e Armando Freire
de Mat'tos Barreto a pesquisar águas minerais, termais e gasosas,
no Estado do Paraná.

O Presidente_ da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de jane{ro de 1940 (Código do Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Antonio .Barbosa ]'erraz Junior, Ambrosina Barbosa .Tayl_o~, Leovigildo BarbOsa
Ferraz. Anna Ercilia Barbosa Cajado, Aristides Barbosa Ferraz, Nes.tor
Barbosa Ferraz, Izar Cajado Ferreira Netto, Ney Barbosa Cajado e
,Armando Freire de Mattos Barreto a pesquisar águas minerais,
termais e gasosas em terras de sua propriedade denominadas "Agua
Quente", parte integrante da F'azenda Congonhas, situadas no Município de Cornelio Proçppio, Estado do . Paraná, numa área de cinquenta hectares (50 Ha) delimitada por uma linha poligonal fechada,
mixtilínea, consUtuida por- um lado retilíneo· de novecentos e oitenta
metros (980 m) de comprimento e de rumo trinta e sete graus noroeste (37°NW), a partir de um ponto situado na margem direita
do rio Congonhas e a oitocentos metros (800 m) e no rumo se'ss·enta
e nove graus sudoeste (69°SW) em -relação à foz do córrego Agua
do !3-rotão, afluente daquele rio e o lado curvilíneo é a margem direita
do _.mencionado rio CongonhaS, a partir Ja extremidade do lado retilíneo seguindo-se para montante até ·o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art.. 16 do Código
de. Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citadO
CódigO não expr:essamente mencionadas neste de"Creto. .,Art. 2.o Qs concessionários da autorizaÇ~ão podHão utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério, ouvido' o
Departamento Nacional de Saude Pública.

Art. a.o ·Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se .ocorrerem os motivos ·previstos nos números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas astão sujeitas 'às servidões de
solo stib-solo para os fins ·da pesquisa, na forma dos arts. 39 -e 40
do citado Códigó.
Art. 5;o Os -concessionários da autorização serão fiscalizados pl-lo
·Departamento Nacional da -Produção Mineral ,e gozarão dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo .Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.o O título da autorização d9 pesquisa, .ciue será l;Lma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis {'500$0)
t será transcrito no livro própi.'iO da._ Divisão de ·Fomento da Producão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 · Revogam-se as -disposições em_ contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1941, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.

GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.744-

DE

28

DE

AGOSTO DE 1941

Autoriza o cidadão bra.sileiro Paulo Leite Cw•neiro a -peSquisar concha3
calcáreas no Município de Cabo Frio do Estado ·do Rio de Ja-

neiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a· art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código d< Minas), decreta:
Art. 1..0, Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Leite Carneiro a pesquisar conchas calcáreas numa área de quinhentos hectarés
(500.~ Ha) situada no lugar denominado "Saco da Acaira",- na Lagoa
de Araruama, Municipio de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro,
área essa delimitada por um triângulo mistilíneo- que tem um vértice
situado na margem oeste (W). da "Ponta da Moçambaba" e os lados
estão assim 'definidos: os dois pririleiros são as retas com_ dois mil
oitocentos e cinquenta metros (2.850 m) e três m!l oitocentos e
cinquenta metros (3.85D m), com rumos sessenta e dois graus sudoeste (62°SW) e norte-sti! jN-S), respectivamente; o terceiro lado
é a margem da Lagoa e compreendido entre oS dois alinhamentos
retilíntos aci,.Jna mencionados. Esta autorização é outorgada mediante
as condigões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O conces$ionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para. fins de estudo sobre o minério E: custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
citado art. 24 e •no art. 25 do mesmo Código.
,Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts ..39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será ,fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral , e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma dsste artigo.

ATôS _Dó 'PODER EXEÓUTIVO

401

Art.. 6.0 O ·utulo da autor_ização dê pesQuisa, que _será uma via
autêntica deste decreto, pagará á taxa de cinCo contos de réis
(5 :000'$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário·.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 19/d, i20.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de S01(,Za Duarte.

DECRETO N. 7.. 7 45 -

DE

28

DE AGOSTO DE i

941

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo ~eite Carneiro a pesquisar conchas
calcáreas no municipio de Cabo Frio, do Estado~ do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
ó artigo 74., letra "a", da Constituição e nos termgs do decreto-lei nú-

mero 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas); decreta,

-Art; 1.0 Fica aUtorizado o cidadão brasileiro Paulo Leite Carneiro
área de trezentos e oitenta e
quatro hectares (384 Ha.) situada no lugar denomina<lo "Saco da
Acaira", n.a Lagóa de Araruama, município de Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro, área es~a delimitada por "Um contorno poligonal mistilíneo que tem um vértice situado na margem oéste (W:) da "Ponta
da Moçambaba" e os lados estão assim delimitados: um, é. a linha
reta que partindo do. ponto acima referido com o comprimento de
quatro mil trezentos é cinquenta metros (4. 350 m) e rumo trinta e
um graus sudéste (31.0 SE), encontra a margem da Lagóa; ó outro
lado é a linha irregular que, partindo da extremidade sudéste (SE)
daquele alinhamento, com rumo léste (E.), acompanhando a margem
da Lagóa, vai ter à "Ponta da Moçambaba" tomada para ponto de
partida. Esta. autorização é outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de Minao e seus números I, II, III, IV, VII. IX e
outras do citado Código não expressamente -menrionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produtO da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização serà declarada caduca oú nula, na
:!Orma do parágrafo único do art.. 24 e do art. 26 do Código de
~Minas, se ocorre·rem os motivos previstos nos números I e- II do
eitado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
·Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-e:olo p-ara os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do mesmo Código.
.
·
, Art. 5.o O concessionário da àutorizaÇão será fiscalizado pelo DePàrtamento Nacional da ProduçãO· Mineral e gozará dos favores dis.criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste. artigo.
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Art. 6.o O título da autori~acã.o. de pesquisa, que será. uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três ronto~ oitocento·s e qua..,._.
renta mil réis (3 :840$0) e será transcrito no .livro próprio dà Divisão d"e Fomento da. Produção Mineral do Ministério da Agricultura~
Art. 7.0 Revogam-se as disposições ~m contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agooto de 1941, 120.o da Independência e 53.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza I;uarte.

DECRETO N. 7. 746 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Leite Carneiro a pesquisa?' conchas
.calcd?•eas no municipio de Cabo Frio, do Estâdo do R'io de Janeiro

o· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra '"a", da 'Constituição e nos termos do decreto-lei .número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.0 Fica autOrizado o cidadão brasileiro, Paulo Leite Carneiro a pesquisar conchas calcáreas numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) situada no lugar denominado. "-Saco· da Acaira", n·a Lagóa
de Araruama, município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro,
área essa delimitada por um triângulo mis't.ilíneo que tem um vértice situado na margem oéste (W.) da "Ponta da Moçambaba" e os
lados estão assim definidos : os dois Primeiros são as retas com quatro
miL novecentos e cinquenta metros ( 4. 950 m) e dois mil oitocentos e
cinquenta metros (2.850 mL com -rumos setenta e um graus noroeste
(71.0 NW) e sessenta e dois graus sudoéote (62.o SW), respectivamente;_. b terceii'O lado é a margem da Lagóa e compreendido entre os
dois alinhamentos retilíneos acima mencionados. Esta autorização ·é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
riúmeros I, li, 111, IV, VII, IX e Outras do citadd Código não expressamente rriencíonadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se dO
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. _3. 0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas,_ se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do
uitado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
. Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às serVidões de
solo e sub..:-s:olo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do mesmo Código.
·
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71· do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será
autêntica deste decreto, pagará a ·"":taxa de cinco contos
(5 :000$.0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições. em contrário.

uma via
de réis
Fomento
·

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
·
GETULIO VARGAS.

Carlos- de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 747

-DE

29

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Demócrito Araujo á pesquisar conchas
cale áreas no munieipio de. Cabo Frio do Estado do ·Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere "O art. 74, letra_ "a'~, da Con:;;tituição e nos termos do decr·etolei n. !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art .. 1,0 Fica autorizado o cidadãO brasileiro Demócrito Araujo
a .pesquisar conchas calcáreas ·numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) situada na Lagoa de Araruama, município de Cabo Frio
da Estado do Rio de Janeiro, área essa deli~itada por um contorno
poligonal mistilíneo localiZado entre duas linhas divisórias assim definidas: uma, cóm oitocentos e cinquenta metros (850m) e rum!{ oitenta e três graus noroeSte (83°NW), up.indo a "Pont.':l. das Cabi'as" à
"Ponta do Anzol"; a outra, com mil duz-entos e cinquenta metros
(!.250m) e rumo quarenta graus nordeste (40°NE), unindo a "Ponta
do Capim" à "Ponta do Matias 1 ' . Os outros lados do polígon61 são delimitados .pela mÇ~.rgem da referida Lagoa e- compreendidos t:ntre a
~~_Ponta das Cabras",. à "Ponta do Capim" e a "Ponta do Anzol" à
"Ponta do Matias''; respectivamente. Esta autorização é outorgadá
III, IV, VU, IX e ·outras do citado Código não expressamente meumediante as condições do ·art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li,
. cionadas neste decreto~
Art. 2.o O concessionário da ~utorização poderá utilizar-se do
produto -da Pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números 1 e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
-'solo ·e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessioilário· da autOrização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará_ dos favort!s discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.o o Utull) da autorização de .pesquisa, que será uma via
autêntica deste decret?, pagará ~ taxa d~ ~mco contos de réis (5 :000$~}
e: serã transcr;it? no. hvro própriO da DI.visão de Fomento da Prod.uçao
Mineral do M1mstér10 da Agrwultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.

RiO de Janeiro, 29 de agosto- de 1.941, i20.0 da Independência e
53.o da llépúblicu.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N 7. 748 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1941

Auto1•iza o cidadão brasileiro Demócrito Araujo, a pesquisar conchas cale áreas no município de Cabo Prio · do Estado do Rio de
Janeiro

O Presidente da República, usando- da atribüição que lhe confere·
o ad. 7-1, letra "a'\ da Gons1tituiQãO· e nos termos do decreto-lei nú...
mero 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° FiCa autoriZado o cidadão brasileiro DEimócrito Araujo
a pesquisar conchas calcáreas numa área de quatr.ocentos hecta~res
(400 Ha.) situada na Lagoa de Araruama, municípin de Cabo F'rio do
Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por um contorno poligonal mistilíneo que tem um vértice situado ·na "Ponta do Matias>~
e os ·lados estão assim definidos: um, .é a linha· reta quo, pal"tindó da
referida "Ponta rlo Matias", com mil duzentos e cinqucnta. metros
{!.250m) e rumo trinta e· seis graus, trinta minutos st~dof:lste
(36°3ó:SW) vai à "Ponta do Capim"; o outro lado é delimitado pela
margem da Lagoa, nas direcões noroeste (NW) e sudeste (SE) e
compreendido entre a "Ponta do Matias" e- a 1'Ponta do Capim", I'C.Spectivamente. Esta autorização é oUtorgada mediante as condições .
do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 - O .concessionário da autorização poderá utilizar-se -do
produto da pesquisa para~ fins de estudo sobre o minér-io e custeio
dos· trabalhos.
Art. 3. o· Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números l e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 · As propriedades visinhas estão_ sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma :ias arts. 39 e 4.0
do citado Código.
Ai't. .5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e .gozará dos favCirqs
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma· deste artigo.
Art. 6.0 O .tfitulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêhtica deste decreto, pagará a tàxa de quatro contos de réis
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( 4 :.000$0) e será transcrito no. livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do iMinistério -da Agricultura._
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 7 49 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro EutiJchio · Silveira a pesquisaT conchas
calcdTeas no município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a". da Constituição e nos termos do decretolei n.: 1.985, de 29 de janeirD de 1940 (Código de Minas), decreta:
-Art. 1.0 Fica autorizado o çidadão brasileiro Eutychio Silveira
a pesquisar conchas calcáreas numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) situada no lugar denominado "Saco do Ingá", na Lagoa
de Araruama, município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro,
'área essa delimitada por um Contorno poligonal mistilíneo que tem
um vértice situado na "Ponta das .Caroinhas" e os lados estão as;.,
sim definidos: um, é a linha reta que· partindo da referidà "Ponta
das Caroinhas", com ó comprimento de três mil e cinquenta metros
(3.050 m) e rumo quarenta e cinco graus sudoeste (45°SW) vai
à "Ponta Pei'nambucon; o oUtro lado .é a margem da Lagoa compreendida entre as duas pontas acima referida e a sudeste (SE)
daquele alinhamento retilíneo. _Esta autorização ,f outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorizaoâo poderá utilizar-se do
produtO da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e · 11 do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os ·fins da- pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o O corices_síoúário da- autorização será fiscalizado ·pelo
Departamento Nàcional da ProduÇã-o Mineral e gozará dos favores
discriminados no art.. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo;
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Art. 6.o o tft~lo ·cta autorização de pesquis~, que será Uma v~a
autêntiCa deste_ decreto, pagará a taxa de cmco contos de réiS
(5 ·000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomefito da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se- as disposições em co~trário.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e ·53.0 da República.
GE7I'ULIO

vARgAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 750 -

DE

29

DE AGOSTp DE

1941

.Auto1'iza o cidadão brasileiro Eutychio Silveira a pesquisar conchas
calcáreas no município de Cabo Frio do Estado do Rio de· J~
neiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arL 74, letra "a11 , da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código' de Minas); decreta:
Art. 1.6 Fica autorizado o cidadão brasileiro Eutychio Silveira
a pesquisar conchas calcáreas numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) si'tuada no lugar denominado "Saco do Ingá", ·na Lagoa
de Araruama, municipio de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro,
área essa delimitada por um triângulo mistilfneo que tem um vértice situado na "Ponta das Caroirihas',.' e os lados eStão assim defi ...
nidos: os dois primeiros, com os comprimentos de. qUatr.o ·mil e quatrocentos ·metros (4. 400ril), rumo oitenta e quatro graus sudoet>te
(84o SW) e três mil duzentos e cinquenta metros (3 .250m), rumo
quarenta e três graus sudoeste (43° SW), vão .ter à "Ponta. do Ingá"
e. ''Ponta Pernambuco respectivamente; o terceiro lado é a margem
da Lagoa e comPreendido entre os limites acima. referidos. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas· e seus números I; I!, III, IV, VII, IX e outras do citado Código, não expressarr..ente ·mencionadas neste decre1lo.
Art. 2.o O concessionário ·da autorização poderá utilizar-se do
produto. da ~pesquisa para fins de estudo sobre o minério e ·custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos número.s I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art". 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citàdo Código. .
· · ·
.
Art. 5.0 O concessionário .da autorização será fisealizado pelo
Departamento Nacional da. Produção' Mineral e gozará dos ·favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
1
',
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Art. 6.0 O título da autorização de _pesquisa,· que será·uma via
autêntica deste decreto, pagará a ··taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério- da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposi_ções em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da· República.
GETULio VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N.

·'1. 751

-

DE

29

DE AGOSTO DE

Í941

Autoriza o cidadão brosileiro Odette Manoel Ferreira a pesquisar
mica e associados no municipio de Conselheiro Pena do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Odette Manoel
Ferreira a pe·squisar mica e assOciados. em terrenos devolutas pelo
mesmo ocupados no lugar "Vasante Seca", vertendo para o córrego
Laranjeira, patrimônio de Sapucaia, distrito de S. Tomé, · município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de
cinquenta. hectares (50 Ha.), limitada por um retângulo tendo um
dos vértices situado à distância de trezentos e vinte. e cinco metros
(325 m), rumo magnético séssenta e 'cinco graus -sudeste (65°SE)
do canto sudeste (SE) da Igreja Sapucaia e cujos lados adjacentes
a {}Sse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: oitocentos metros.· (800 m), rumo um grau trinta minutos
-sudeste (1°30'SE) e seiscentos metros (600 m), rumo oitenta e
oito graus trinta minutos sudoeste (88°~W'SW) . Estn autorização
é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras dó citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário -da autórização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 · Esta _aUtorização será d_eclarada cadu'ca ou nula, na
forma do parágrafo único do" art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11- do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins· da pesquiSa, na forma dos artigos 39
.e 40 do citado. Código.
Art_. 5.0 O coricess'ionârio da autorização Será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
dis~riminados no art. ,71 do ·mesmo Códigü, na forma deste artigo.
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Art. 6.o O título da autoriZação de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições e~ cont_rário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da 1\epública.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 752 -

DE

29

DE

AGos·ro

DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Pires a pesquisar dgua mine1•al no
municipio de Se1-rá Negra do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74., le-tra a, da Constitufç.ão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de' Minas), decreta:
'Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José -Pires a pes.-quisar água mineral -em terreno de propriedade de João- Pires, na
cidáde de Serra Negra, município de 'Serra Negra do Estado de São
Paulo, numa área· de um hectare trinta ares e no"venta e quatro centiares (1,3094 Ha.) limitada por uma linha poligonal tendo um dos
vértices no e:anto noroeste (NW) do portão de entrada à rua Coronel
Pedro Penteado, número trezentos e. dezenove (319), da cidade de
Serra Negra, e_ cujos Ia·dos teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas, a partir desse vértice: quarenta e três tnetros (43 m),
r·umo sessenta e oito graus trinta minutos nordeste (68° 30' NE) ; treze
metros (13m), descendo pela margem direita do ribeirão Serra Negra;
·.quarenta e um metros ( 41 m), rumo sessent~ e três graus quinze
minutos nordeste (63°15'NE); vinte e um metros e· cinquenta e cinco
centímetros (21,55'm), rumo cinqucmta e nove gTaus nordeste (59°NE};
vinte e nove metros e trinta centímetros {29,30 m), rumo sessenta e
dois graus nordeste (62°NE) ; vinte e nove metros e sessenta centímetros (29,60m), rumo sessenta e cinco graus trinta In,inuto.:.; nordeste
(65030'NE); dezoito metros e noventa centímetros (18,90m), rumo
sessenta e cinco graus dez minutos nordeste (65°1-Q'NE); vinte e nove
metros trinta centímetros (29,30m), rumo sessenta e um graus nordeste (61°NE); vinte e quatro metros trinta centímetros (24,30m),
rumo sessenta graus trinta minutos nordeste (60'?30'NE); vinte e cinco
metros e noventa centim-etros (25,90m), rumo sessenta e quatro graus
cinquenta minutos nordeste (64°50'NE); trinta metros trinta e dois
centímetros (30,32mL rumo quarenta e nove graus sudeste (49°SE);
-dezesseis metros e sétenta oentímetro$ (16,70-m), rumo cinquenta e
quatro gr·aus sudeste (54°SE) ; vinte e oito metros e cinquenta e seis
centímetros (28,56m), rumo cinquenta e três graus trinta minutos
sudeste (53°30'SE); -quarenta e sete metros ( 47m), rumo cinqu-enta
e três graus trinta minutos sudeste (53°30'SE); sei~ metros (6m)·,
rumo qui!1Ze graus quarenta e cinco: minutos sudoeste (15°45'SW) .;
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trinta e .três metros e cinquenta centímetros (33,50m), rumo cinquenta e um graus quarenta minutos noroeste (51°40'N\V); quarenta
·e seis m-etros e quarenta centímetros (46,40m), rumo cinquenta e um
_graus vinte minutos noroeste (51°20'NW); vinte metros e vinte e dois
<>entímetros (20,22m), rumo cinquenta graus sudoeste (50°SW); dezessete metros e setenta centímetros (17,70m), rumo quarenta e três
,graus trinta minutos sudoeste ( li3030'SW) ; treze melros e trinta. centímetros (13,30 m), rumo quarenta e oito graus gudoeste (I18°SW);
. onze .metros e setenta e cinco centímetros ( 11,75m), rumo quarenta·
;graus sudoeste ( 40°SW) ; vinfe e um metros e setenta centímetros
(21,70m), rumo sessenta e três graus sudoeste (63°SW); trinta e cinco
metros e trinta e cinco centlmetros (35,35m), rumu sessenta e três
·graus trinta minutos sudoeste (63°30'SW); trinta melros e sessenta
·-eentímetros (30,60m), rumo seSsenta e cinco graus sudoeste ({;5°SW);
"Vinte -e oito metros e cinquenta centímetros 28,50m), rumo sessenta
-e sete graus sudoeste (67°SW) ; vinte e cinco metros e cinquenta centímetros (25,50m), rumo sessenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (64°30'SW); dezoito metros (18m), rumo quarenLa e três graus
{J.uinze minutos noroeste ( 43015'NW); vinte e quatro metros e cin.quenta centímetros (24,50m), rumo sessenta graus sudoeste (f,Q 0SW);
vinte -e quatro metros {24m), rumo trinta e oito graus vinte e rinco
minutos noroeste (38°25'NW); quarenta e cinco metros (45m), rumo
sessenta e oi\o graus trinta minutos sudoeste (68°30'S\V) e quatro
metros (4 m}, rumo vinte' e um graús trinta minutos noro.este
(21030'NW)- até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
II, IIIi IV, VII, IX e outras do citado Código não expressa_mente mendonaaas neste decreto.
. Art. 2.0 O concession_ário àa autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca .ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
'citado art. 24. e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
.solo e sub-:-~olo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
.e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamtmto Naeional da Produção Minera-l e gozará dos favores disCriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que_ será uma via
autêntica deste decreto, pagará a: taxa de cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de !941, 120.0 -da Independência e
li3.o da República.
GETULIO V ARQAS

Carlos de Souza Duarte
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DECRETO N. 7. 753 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asilêiro Orlando Martins Fonser.a a pesquisarouro e seus associados no município de Porto de J.lfoz, Estada
do Pará

O ""Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto..:. lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 194"0 (Código d·e Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado. o cidadão brasileiro Orlando Martin.&
Fonseca a pesquisar ouro e . seus associados numa _área de cérito -e
vinte hectares (120 Ha.) situada no leito e margens do riacho Grota
do Piau, à margem direita do rio Xingú, no lugar denominado ' Volta
Grande· do Xin·gú", distrito de Souzel, comarca de Altamira. município de Porto de iMoz do Estado do Pará; área essa abrangendo duas
faixas de duzentos metros (200 m) para cada lado do ~ixo médio do
riacho Grota do Piau; tendo três mil metros (3 .000 m) de comprimen·to. e quatrocentos metros (400 m) de largura. Esta autorização é .outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, !I, I!!, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressa-mente mencionadas neste decreto.
Art. z.o O conoossionário da autorização poder-á utilizar-se- do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o_ minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 _Esta aut()rização será declarada caduca. ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art.. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 ·do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As ·propriedades vizinhas estão Bujeitas -às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
1

Art..· 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozarã dos favores discriminados no art. -71_ -do mesmo Código, na forma deste -artigo.
Aft. 6.0 O titulo da autorização de pesquisà, que será umã via

autêntica dcsté decreto, pagará a taxa de um conto e duzentos mil

réis (1 :200$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da ProduçãO Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Indep•endêrJCia e
li3. 0 da República.
GETULIO V AROAS •.

Carlos de Souza DUfH'te.
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DECRETO N. 7. 754 -

DE

29

DE AGOSTO DE

194!

Autoi'iza o cidadão b1·asileit·o Leonardo Cris'tino a peSquisar mica e.
associados no municipio de .Gove1·nador Valadares~. do Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República, usándo da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código d·e Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o ciô,adão brasileiro Leonardo Christino
. a f]esquisar mi.ca e associados nuina área de cem hectares (100 Ha)
situada no lugar denominado "Córrego da Peroba", distrito de Brejaúbinha, município de Governador Valadares do Estado de Minas
Gerais, e delimitada por um quadrado de mil metros (1. 000 m) de lado
tendo um vértice a quinhentos e quinze metros (515 m), na direção
se~senta e três graus nordeste (63° NE) magnético da confluência do
córrego da P·eroba com o rio Suassuí Pequeno e os lados adjacentes a
esse vértice os seguintes rumos magnéticos: oitenta e três graus sudeste (830 SE) e sete graus sudoeste (7° SW) . Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, !I, !I!, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente· mencionadas neste decreto.
Art. z.o~o con0es-sionário da autorizacão poderá utilizai--se dO
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, -se ocorr'erem os inativos previstos nos números I e 11 do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.

Al-t. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ás servidões de
solo _e sub-solo para os fins da pesquisa., na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favo~es discriminados nO art. 7i do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa doe um conto de réis (1 :000$000)
à será transcrito no liv:ro próprio da Divi.são de Fomento da Produ..
ção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 7515 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1941

Autoriza o cidadlio b1·asilei1·o Viriato Melgaço a pesquisar cristal · derocha e ass()ciados no municipio de Pa'':rd de Minas tlo Estado d.e'
Minas Gerais
·
O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o art. 71~:, letra a, da Constituiçãó e nos termos dó decreto-lei
n. 1 .985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autol,'izado o cidadão brasileiro Virialo .1\ielgaço
a ·pesqqisar cristal de rocha e associados numa área de vinte hectares
(20 H a) situada no lugar denominado "Grata Seca", distrito de Pequi,
município de Pará de Minas do Estado de Minas Gerais e delimrtada.
por um retângulo que tem um vértice a 'trezentos e vinte metros
(320m) na direção sessenta e nove graus noroeste (69° NW), magnético da confluência dos córregos I.ava Pés e Bateia e cujos lados adjacentes a esSe vértice toom os- seguinte.:;• C-omprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros .. _(800-m) e vinte e sete graus noroeste
(27° NW); duzentos e oinquenta metros (250 m) e sessenta e três
graus sudoeste (63°SW) . Esta autorização 6 outorgada mediante às
condições do art. 16 do Código de Minas e seus 'húmeros: I, II, IH,
IV, VII, IX e outl'as do citado Código, não expressamente mencionada-~:~
neste decreto.
Art. 2.0 O _concessionário da autorizaçã_o poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo -õ'obre o minério e custeio cios
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será deciarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 ·do Código de
Minas, se _ocorrerem os mOtivos previstos n·os números I e II diJ
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão 6'ujeHas às servidões de
solo e s-ub-solo para os fins da pesquisa, na for>ma dos artigos· 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscall:.::<'!.-do pelo Departamento Nacional da Produção I\1in~ral- e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
ArL 6. 0 O título da autorização ele pesquisa, que será -uma viu
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos mil réis (200$0)
e será transCrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do MinisLéri~ da Agricultura.
Art. 7.0 Rêvogam-se as disp~sições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência c 53,0
da Repúhlica.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza

Duart~.
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DECRETO N. 7. 756 -

DE

413

29 DE AGOSTO DE 19-11

Aut"Oriza- o cidadão- brasiléú~o Lauro Fari'a a pesquisar mangariA~; nt:1 municipia de Santa Bárbara d.o Estado de Minas Gm•ais

O Presidente da República,. usando da atribuição Qt\B lhe confere o art. 7 4, letra. a, da Constituição e nos termo·s do decreto-lei
.n. 1.985, de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão braeileiro Lauro Faria a pesqUiSar. manganês e.m terrenos de propriedade de Seraphim Passos,
situados no lugar denominado "Fazenda Garcia", no distrito o município de Santa Bárbara, dO Estado de -Minas Gerais, numa área de
cento e quarenta e dois hectares (142 Ha) delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices situado à dMtã.ncia de quarenta e:
cJito melros (48 m), rumo trinta graus nor.oeste (30° NW) do cruza":'
mento do córrego do Garcia com a rodovia- Morro Grande-Cocais e·
cUjos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas;
mil quatrocentos e vinte metros (1..420 m), rumo .::essenta graus sudoeste (60° SW) e mil metros (1.000 m), rumo trinta graus sudeste (30° SE) . Esta autorização é outorgada mediante às condiçõe•
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX ·
e oUtraS do citado Código, não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se .do
produto da pesquisa para fins de estudo Sobre o minério e custeio do3
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
.Minas, se ocorrerem os motivos previstos -nos números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art 4.0 As propriedades vizinhas estão Sujeitas às servidões de.
solo e sub-solo par-a os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3~ e
4G do citado Código.
Art. 5.0 o' éoncessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores di~
criminados no art. 71 do mesmo Código, na torma deste ar ligo.
Art. 6.o O título da autorização de pesqujsa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e quatrocentos
mil réts (i :400$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
_Art. 7.o Revogam-se as dispasiçõe::: ém éontrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 12.0.0 da Independõncia e 53.0
da Repú.blica.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dtwrte.
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DECRETO N. 7. 757 -

DE 29 DE AGOSTO DE ,f941

Autoriza. o cidadão brasileiro Eudoro Veloso Frei1'e a pesquisar galena e associados no municiPio de Bocaiuva do Estado do Parand
O Presidente da Repúb'lica, usando da atribuição que _lhe confere' o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do decreto--lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de i\finas), decreta:
Art. 1.0· Fica autorizado o cidadão brásil.eiro Eudoro Veloso
Freire a pesquisar .galena e associados numa área de duzéntos e quarenta heCtares (240 Ha) situada em terras da Senhora Maria Clara
de França no município de Bocaiuva do Estado do Paraná e delimitada por um retângulo gue tem um vértice a quatro mil e qui:"'
nhentos metros ( 4. 500 m), na dir~ção quatorze grau5 sudoeste
(14 ° SW} magnético da confluêricia do ribeirão du Rocha com o
rio da Ribeira e cujos lados adjacentes a esse vértice teem mil e quinhentos metros (i. 500 m) e rumo !este (E); mil e seiscentos metros
(1.600 m) e rumo sul (S). Esta autorização é outorgada mediarúe
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus número3 L II, III,
[V, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
.produto da pesquisa para fins..._de estudo sobre o rrünéfio e custeio
dos trabalhos.
·Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
fôrma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Afinas; se -ocorrer.em os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma doe artig-os 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O conceSsionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará do3 -favores
discrimlnados no art. 71 do mesmo Código, na· forma deste artigo.
Art. 6. 0 O tH-ulo da autorização de pesquisa, qu8 será uma ·via
a_utêntica deste decreto, pagará a taxa de doi-s contos e quatrocentos
mil réis (2 :400$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
l!.,omento da Produção Mi-neral do 1\·linistério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GE'fULIO

v ARGAS.

Carlos d• Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 758 -

Dg

29

DE AGOSTO DE

1941

Regulamenta ·o pagainento de vencimento dos substitutos de ocupantes
de .caraos do Quadro Suplementar do 'Ministério da Fazenda
,o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O pagamento de ven,Cimento dos substitutos dos ocupantes
de cargos isolados, incluidos nq Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, Será feito a partir da vigência deste decreto, de acordo com1
a tabela_ anexa ao decreto n. 6.541, de 23 de nov~mbro de 1940.
Art. 2.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 29 de agosto de 1941. 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

-A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.759 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova projeto e. orçamento para a construção de 'ltma estação, m·mazem e desvio em Belisário. linha de Santa Maria a Marcelino
Ramos, da Viação F'érrea do R-io Grande do Sul.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o. artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento do Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção de uma estação, ar·mazem e aumento de linhas em
Belizário, km. 193+496; da linha de Santa ·Maria a Marcelino RamoR,
da Viaç:ão Férraa do Rio Grande do Sul.
Artigo 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o
máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 307:871$2
(trezentos e ss-te contos oitocentos e setenta e um mil e duzentod
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão lo~
vadaS à conta de capital ria União, nos termos do parágrafo único
do artigo 1.0, do decreto-lei n. 552, de 12 de JUlho .de 1938. ·
-Artigo 3.0 Para a conclusão dos serviços a que se refere o artigo 1.0, fica marcado o prazo de oito meseS, a contar~cta data em
que a Viação for notificada deste decreto.
Artigo 4.0 Ficam revogados os decretos ns. 500, de 13 de dezembro de 1931 e 5.428, de 1 de abril de 1940.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 12o:o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •
Jo~o

de Mendonç·a Lima.
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DECRETO N. 7. 760 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova projetos .e- orçamentOs para obras dive1•sas
O Presidente da República, usando da, atribuição que lhe confer<>
o artigo 7 4, letra a, ·cta Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadoS os projetos e orçamentos: que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do·
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públi"cas~ de obras constantes do 14.0 relatório da Comissão de Regularização. da "Conta do Fundo de Melhoramentos" da Rede Mineira d<>
Viação, executadas nas linhas de Angra dos Reis a Monte Carmelo,.:
Garças a Belo Horizonte, Cruzeiro· a Tuiutí, Soledade a Barra do·
Pirai, Sítio a Barra do Paraopeba e no ramal de Passa Três, no pe..
ríodo de 1928 a 1938, na importância de 155:694$825 (cento e cinquenta ~ cinco contos seiscentos e noventa- e quatro mil oitocentos evinte e cinco réis).
Parágrafo único-. As despesas já apuradas na importância de
81 :97 4$439 (oitenta e um contos novecentos e setenta. e quatro mil
quatrocentos e trinta ·e nove· réis),. bem como as despesas apurada.&
dentro de ·orçamentos anteriormente aprovados serão levadas à conta
do "Fundo de Melhoramentos".
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V AiiGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 761 ._

DE

1

DE SE1'EMBRO DE

1941

Autoriza despesas à conta da taxa adicional de 10o/c, na Companhia
Mogiana de Estradas de Perro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cunfer<>
o artigo 7 41 letra a, da Constituição, decreta:
~
Artigo único. Ficam autorizadas as despesas excedenteS do orçamento aprovado pelo decreto n. 4. 658, de 11 de setembro de 1939,
para construção de um t-riângulo de reversão na estacão de São Joãoda Boa Vista, situada no quilômetro 29.400, do ramal de Caldas, das
linh.as de concessão federal da Companhia Mogiana de Estradas de
Ferro.
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas até o máximo do excesso acima referido, na importância de 1:743$351 (um
conto setecentos e quarenta e trê.s mil trezentos e cinqueuta e um
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão -levadas
~ conta da taxa adicional de 10% em vigor nas linhas supra menCionadas.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7. 762 -

DE

1

DE

SETEMBRO

DE

1941

Au.tm·iza- de_saprop~·iação de terrenos e mananciais

'}Jf!Ta i~

Fiação PéJ'1'ea do Rio Grande do Sul.

Não foi publicado' ainda no D'iá1'io Oficial por falta de pagamento.

DECRl~'J'O

Dispõ~

N. -7. 7G3 -

OE

1

DE SE'rEMBRO DE

i!Hi

sob1•e o supri'inento iernpo-1'd·r.io de enéJ•gia eléh•ica pela ""l'he

São Paulo 'J''J'a'mway, 'Light and Powm· Company, Limited", à Em:P1'esa Fm·ça e Lttz ·de Ca-~ioba S. A., e dá· outras :providência&

O Presidente da República usando da atribuição que lhe eonfe~e
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 do deeretoc
!ei n. 1.345, de 14 de junho de 1939, combinado com <> ar.t. 1.0 do
decreto-lei n. 2.059, de 5 de març<> de 1940, decreta:
Art .. !." A "The Sã<> Paulo Tramway, Light and Power Come
pany, Limited", suprirá temporariame.nte, de energia elétrica. a -Empresa Força e_ Luz de Carioba S .. A., para servicos de distribuição em
sua zona de op·eração· no Estado de São Paulo.
·
§ 1.0 ·o suprlmento será feito através dos circuitos de transmissão -de 88.000 Volts, que, ·partindo da estação distribuidora de Pare
na·~ba, -da "The São Paulo Tramway, Ligbt -and Power Company, Li..mited'', alimentam a Gompa~hia Paulista. de Estradas de Ferro, e. a
energia destirlada à Empresa Força e Luz de· Carioba S. A. será derivada na estação de Rebouças, município de· Campinas.
·
0
~ 2.
A. Empresa Força e LUz de Carioba S. A. provide:riciará
paru que o .suprimento se realize com a maior seg-urança e respon~ derá por quaisquer prejuizos que causar à Companhia Paulista de
Estradas de Ferro e a '"fhe São Paulo .Tramway, Light and Pówer
Company,· Limited".
~ 3.0 SalVo resolução que venha a ser firmada ].)elo Conselho Nacional de ÁguaS e Energia Elétrica, a demanda máxima do suprimento
não deverá ultrapassar de 1. 000 KW.
§ 4.0 Sem prévia ·e cxpres5a autorização do mesmo Con~elho, o
suprimento não poderá ser interrompido.
Ai·t. 2.0 A. Empresa li'orça e Luz de éarioba, SOciedade AiiÔnima.
modific-ará a linha de transmissão existent,e entre a Vila de Rebou._
ças,. muhicipio de. Ca:inpinas, e a cidade de Arileric.a·na, no Estado de
São Paulo, mediante a elevaçãO da tensão de transmissão e a '·stibstituiç,ão dos condutores ·por outros de maior. secção, assim comQ o.s. sistemas de distribuição primária na Vila de Nova Odessl\ e. na eidllde
de Americana, no mesmo Estado·.
Col. de Leis- Vol. VI
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Art. 3, As tarifas do suprimento autorizado por es.te decreto
serão fixadas pe!a Divisão de Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, na base da d.emanclu máxima mensal e do consumo.
verificado, estipulando-se mínimos tazoaveis, na forma do disposto
no decreto n. 5.282, de 13 de setembro de 1940.
§ 1.0 A Empresa Força e Luz de Carioba S. A. caberão todas as
despesas· com o aparelhamento de proteção, assim com~ com os equi_pamentos de medição c de controle de sua demanda e consumo.
§ 2.0 Na vigência do presente decreto, a Empresa Força e Luz
de Carioba S. A. pagará à Companhia Paulista de Estradas de Ferro,
pela utilização de suas linhas de transmissão, a importância' mensal
que for fixada peia Divisão de Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral.
0

Art. 4.0 O mencionadu suprimento será iniciado dentro do menoe
prazo, cabendo à Divisão de Agua.; do Departamento Nacional da
Produção Mineral tomar as medidas que se fizerem necessárias, in-clusive as· que assegurem uma separação completa dós sistemas de
'distribuição,. alimentados respectivamente .pela própria Empresa, Força e· LuZ de Carioba S. A. e pela "The São ·Paulo Tram\vay, Light
and Power Company. Limited".
Parágrafo único. A Divisão clü Agua<:; destacará um dos seus eng:enhciros afi:r;n de acompanhar, ·nÇl locnl, ·ás operaçõe-s e medidas para
exeCução do presente decreto, tendo em vista a urgênCia das. provi.dências determinadas.
·
Art. 5.o O Conselho Nacional de Águas e .Energia Elétrica providenciará de modo que a Empresa Forca e Luz de Carioba S. A. e
sua associada "The Southern Brazil Electric Company", à qual se acha
interlig8.cta, normalizem dentro do menor prazo, sua situação J:!.aS
r~spectivas zona.s de fornecimento.
-Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência

o 53." da República.

GE-T.ULÍO VARGAS •.

Cw•los de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 764,

DE

1

DE SEO"EMBRO DE j

94 i

Apr<Jvaprojeto e orçamento para a construção de uma ponte.

O Presidente da Itepública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo ·74, letra 0• da Gonstituiç~o, decretà:

Artígp único. Ficalh aprovados o proj8to ·e orçam enio na impor~
tância total de 121 :069$950 (cento e vinte e um contos sessenta o nove
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mil· novecentos e cinquenta réis L que com este baixam, ruhricados
pelo diretor da· Divisão de Orçamento~ do Departamento de Administração do Ministério da Viaç.ão e Obras Públicas, para constrnt:;ão de
uma .Ponte com vig·as de concreto armado, de 9 metros de vão, sobre o
corrego do Irajá, km. 14,363,45 da Linha do Norte, de "The Leopoldina
Railway Company, Limitea".
Parágrafo único. As despesas até a importância de 62:542$850
('t')essenta e doiS contos quinh·entos e quarellta e· dois· mil oitocentos e
cinquenta réis)·, depois de apuradas em regular tomada de contas, correrão· por conta do Fundo de Melhoramentos, nos termos ·do. contrato
em vigor, e o restante pelo Departan:tento Nãcional de Obras de Saneamento.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da· República.
Ü"E'l'ULIO VARG.'I.S

João da Mendonça Lima

DECRETO li. 7.765.,

-DE

1

DE SE'l'E~mRo DE

1941

Alle1·a, sem aumento de despesa, as tabelas numéricaS do" pessoal ext1·anu1ne?•drio-mensalista da Faculdade de 1Uediéina 00 Baia
O Pre.sidenLe da República, usando da atribuição que lhe con..;
fere o art. 74, letra a, <la Constituição, decreta:

Art. 1.0 As tabelas numéricas do. peSsoal extranumerário-mendecreto
n. 6. 067, ·de 31 de dezembrO de 1940, ficam suJJ..,•tituidas pelas que
se cncont1·am anexas a este decreto.
Art. 2.0 A despesa, na importância de 967 :800$0 (novecentos .e
sessenta e sete contos e oitocentos mil réis), será atendida pela dotação orçamentária própria constante da verba i - Pessoal, consignação II - P-essoal extranumerário, subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação e Saude.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
sr~lista da Faculdade de Medicina' da "Baía, aprovadas pelo

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
da República.

o· 53.0

GE'!'ULIO VARGAS.

Gusta·vo Capanema.
A.

de Souza Costa,

. ATOS_ DO PODER }<}XlWUTlVO

420

MINISTÉRIO DA EDUCAÇJ!.O E SAUDE

REPARTIÇÃO- FACULDADE DE MEDICINA DA BAíA
TABELA NU.i\'ll~H ICA

N6mero

Rd.de
salãrio

Função

13 Coadjuvante de Ensino .....
35 Assistente de Ensino ......•

1 Assistente de Ensino ...... .
I
4
1
20
2
I

Auxiliar de Escritório ..... .
Auxiliar de Escritório ..... .
Auxiliar tle Escritório ..... .
Interno ................. .
Laboratarista ............ .
Laboratarista ............ .

1·
1
29
36
1
I
17
4

Mestre................... .
!'arteiro ................. .
Servente ...•.•...........
Servente ................ .
Servente ................ .
Zelador ................. .
Serviçal ................. .
Serviçal ................. .

1 Laboratarista Auxiliar ..... .

Salário
mensal

Vll1

450$0

VIII

1:000$0
1:100$0
·100$0
450$0
500$0
150$0

XVI
XVII
VII
IX

H
VIl!

Despesa
anual

70:200$0
420:000$0
13:200$0
4:800$0
21:600$0
6:000$0

36:00080

XII
IV
VI

350$0
'·00$0
700$0
650$0
25C$0
:350$0

VIl

ltOO~VJ

10:800$0
6:600$0
4:800$0
8:400$0
7:800$0
87:000$0
151 :200$0
. ,, :800$0

VIII

450$0
150$0
200$0

5:400$0
30:600$0
9:600$0

lt50$0

X

VII
XII!

I!
UI

169

898:800$0
'rABELA NUMÉRICA S"l'PLEMP,NTAR

N6mero

I
I
3

1
!

Ret. de

:Função

salál'io .

..................
.A.rmazen is I a ..............
Escri t urári ó ..............
Escriturát·io ' .............
Escrilut·ário .... ' .........
Auxiliar

XI
XV
XII
XVI

XIX

Salário
mensal

GOO$J

900$0
650$0
1 :000$0
I :300$0

Desvesn.

anual

7:20080
10:800$0
23:400~0

12:00080
15:000~0

69:000$0

7

Relação nominal dos extranumerárws-mensalistas corr:espondente
à tabela numérica aprovada pelo decret. o n. 7. 761:;, de 1 de· setembro
de 1941.
FACULDADE DE MEDICINA DA BAíA
TADELA OfiDIN .'\H lA

13 - Coadjuvante de Ensino VIIT 1 Abel Leoncio Dantas.
2. Antonio Lira Junior.

450$0

3 Augusto Raimundo de Souza Brito Lopes Ponles.
4. Djalma de Moraes Carvalho.
5. Elias de Andrade Passos.

42.1
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ô. Helio fieis Cabral.
7 José de Aguiar Costa l'lnt<> Filho
8 josé Paulo de Moraes.
9. l\Ial'ia Margarida Tobias e Silva.
1O. Maria Piedade Calazans.
11 Pedro Achiles Giuntini.
12. Vago.
13. Vago.

35- Assistente de Ensino XVI- i :000$0
1 . Alberto de Azevedo Pondé.
2 : Alfredo Bahia Monteiro.

3. Antunio Dias de Moraes.
'(. Antonio Leone.
fl Antonio Pereira Maltez.
G Benedito Wollff Nunes Fraga.
i . Carlos Rodx:igues de Mor~es.
8 . Carlos Frei tas da Gama .
9 Edistio Pondé.
10. EduardJ Dantas de Cerqueira.
i 1. Estacio de Oliveira Gonzaga.
12.. Eutropio dos Santos Reis.
1:·L Evandrc- Mendes da Silva.
14. Felinto Rocha de Freitas Borju.
! 5. Francisco Lopes Ferreira.
15. Gaieno Egydio José de Magalhães.
17. Gilberto Farias de Almeida.
18. Heitor da Costa Pinto Marback.
19. Joãú Baptista Caridé.
20 João José de Almeida Seabra.
21. João .Lopes Ferreira.
22. José Eugenio· .l\lendes Figueiredc.
23 José Hygmo Tavares de M&l'edo.
2!, Luiz .da Silveira- Mal tez
25 Mai·io Macedo Costa.
2.0 Oswaldo Pereira Guimarães.
27. Renato Farias de Almeida.
28. Renato Marques Lobo.
29 Sinfronio da Silva Farias.
30 Waldemar Benedito de )3rito Lopes.
31. Waldemar da Costa Doria.
32. Decio Marinho Barbosa.
33. Vago.
34. Vago.
35. Vago.
1 -

Assistente de Ensino XVII -

1 :100$0

1. Juvenal de Lacerda Gordilho.

1 -

1. Vago.

Au.riliar de Escritó1·io VII -

<00$0
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/4 -

·1.
2.
3.
.',.

Au:t:íliar de Escritório_ V111 -

!l50$0

Hiideth Aderne de Souza.
Humberto Fontes Bahia.
Nadir Benites Andrade .
Regina de -Bitencourt Berenguer.
I -

Auxiliar de Esc1'itó1'io IX -

500$0

L Heririque ·de ·Souza Carvalho.

Interno 11 -

20 -

HJ0$0

t. A<laulo Viana Nunes.
2. Advaldo Ribeiro Vida!.

:1.
L
õ.
li.
7.
ll.
9.
tO.
11.

Aluizio Rodrigues Sobreira.

Angelo Mario Moura Costa Brandão.
Arislon Cajaty Filho.
·
Durval da Gama Filho.
Durval Pessôa Olivieri.
Eduardo Fróes da Mo ta Filho.

Fernando Ribeiro Filgueiras.
Gileno de Araujo Góeos.

Ives Palerma da Silva.
l2. ,José Reg.inaldo Fontes.
13. Lydia Margarida Campos Paraguassú.

1.4 .
15.
!6.
I 7.
18.
19.

.Maria de Lourdes Borges Pereira.

Nllson Brito de Almeida.
Suzette Mandarino Hypolito.
Venicio Rodrigues de Brito.
Maria do Céu Santos Pereira.

Vago.
20. Vago.

La-bo1'ato1'ista Vlll

2 -

~-

''50$0

L Alarico de Almeida Gouvêa.
2. Antonio José dos Santos.
Labo>·atorista X -

I -

550$0

t. trénio José da Conceição.
1 -

Laborat01•ista Auxiliar- VIl_- 400$G

1. Qmtéria de 01iveira Lira.
I -

Jfest>·e Xl/1 -

700$0

ParteiTo Xll -

650$0

1. Ic:ílio Brani.
1 -

1. Noélia Sampàio Burg·os.
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29 -

Servente lV

~.

250$0

1 . Antonio Augu;,'lo da Silveira.
2. Antonio Martins.
3. Antonio Pedro Ribeiro".
~.

Arthur Valadares.

5. Domiciano Francisco ~aviet.
iJ.. Durvalina Sirene Bastos.
7. Eustilio Barreto.

8. Evangelina Cunha .
.g. Feliciano Friderichfi.

10. Francisco de Assis. Sena.
11. Gildasio de Oliveira Suzart.
12. Jayme Argola.

13. João Cara~ iolo da CosLa Filhc
14. João Simões.
15. José Soares de Araujo.
16. José Ventura dos Santos.
!7. Julio Manoel da Rocha.
Í8. Leonidio Cavalcanti Mota.
19..
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

Luiz Bi·.;;po Alves.
Margarida J_,eile de Argola.
Manoel cte Jesus Nascimento.

Maria Dantas.
Maria Engracia Alvaies do An(,lrade.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
36

~

Serventn -

1. Adalberto de Carvalho.

2. Alberto Crispíniano de Oliveil·a.
:1. Americo Jovino de :Magalhães.
'4. Angenor Tavares.
5. Antonio Carneiro Ribeiro.
6. Antonio Custodio Gomes.
7. Aurelino dos Santos Pereit·a.
8: Carlos Delphim Monteiro.
9. Crispim Guedes da Silva.

10. Daniel Maturino dos Santos.
t1. Domingos Eloy de Oliveira.

t2. Edith Matos~
13. Eduardo Custodio da Silva.

14. Epitacio Quinciano de Jesus.
t ó. Eufrasio Celestino dos Santos.

16. Felipe Santiago de Oliveira.
t7. Florencio Coelho da Silva Vale.
18. l"rancisco Manoel. dos Santos. ·
19. Galdino Luiz da França.
.
20. Geraldo Florentino ·da Silvá.
21. Gloria Carneii·o Ribeiro.
22. Jayme Veloso Soa;res.

VI -- 350$0
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4.M

23. José Baptista das Santas. ·
24. José Cupertino de Melo.
25. José Gomes de Menezes.
2ü. José Lauriano Rosa Santos.
27. José Teodolo da Conceição Menezes.
28. Jovino Campelo Monteiro.
29. Li na Antonieta dos Santo•.
30. Maximiano do Espírito Santo.
31. Oswaldo Teixeira Machado.
32. Paulino Francisco rlos Santos Filho.
33. Silvino Berlinck.
3L Silvio Ramos Melo.
35. 'fertulino de Souza Murwy.
36. Vicente João de Matos.

Servente -

i -

VIl -

400$0

1 . Georgina Rocha Galvão.

Zelador -

1 -

Vlll ·- 450$0

1 . Julia Pereira Laert.

17 ··-Serviçal-- 11 -

iõO•o

1. Acllina Batista.
2. Adélia dos Reis .
a. Adilza de Oliveira Barros.
4. Angelina Figueiredo.
5. Audatina Figueirôa.
6. Dulce dos Santos Bastos.
7. Emilia Brandão.·
8. Eudoxia dos Santos.
9 . Izaura Bonfim .
· 10. Leopoldina Gomes.
H. Maria da Gloria Gonçalves.
12. Maria Ninpha Martins Rocha.
13. Maria Odete da Silva.

14..
15 •
16.
17.

Ricardina Sodrê Borges.
Rita Ribeiro .
Vago.
Vago.
4 -

l.
2.
3.
4.

Serviçal Ill -

2()0$0

Aurea da Silva.
José Cerqueira.
Lydia Ma~hado.
Maximo Germano da Silva.
TABELA SUpLEMENTAR

1 -

AU;l1iliar XI -

1. Oscar Alfredo de Castro.

600$0
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i .

1 - Annazenista XV Synésio de Soüza Gomes.

900$0

Rscrif'lwári-O XI f -

fifi0$0

3 -

1 . Ctarisse Almeida.
2. José Alfredo Ribeiro-da Rocha.
S. Judith Magalhães Brito.
I - KscJ•itllrário X VI .{. Narbal Alves (tuhnarães,.

I :000$0

i - Escritttrário XIX I . Raul Martins Maylaert.

! :300'0

DECllE'l'O N. 7.766-

DE

Aprova proJetos e orçamentos

2

DE SET:gr-.:nmo o!';

Pá',·a

1941

empedrame'ni"o de linhas

O Presfdent.e da República, usando da atribuição ctue lhe ConfN~o
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
ArtigQ único. Ficam aprovados os projetos- e orçamentos que corit

este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento rJo

Departamento de Administração do Ministério da Viaçâo e Obras Pú~
blicas, para os trabalhos· de empedramento relacionados no- "Quadro D 10
do relatório da Comissão Especial incumhicta·cta regularização da·.contn
tio "Fundo de Melhoramentos" da Rede Mineira de Viaç,ão, executados
no período de janeiro de 1937 a dezembro de 1938, nas linhas das
estradas de ferro Sul c Oeste de 1\-Iinas, na importância total de
-1.427:.398$104. (quatro_ :mil quatrocentOs e vinte e set.c contos t:rezenlos e noventa e oito mil cento e quatro réis) :
Parágrafo ü.nicq. As despesas, na importância acima referida,
ficam reconhecidas para serem classificadas na. eont.a do "Fundo de
l\'lelhoramentos.
Rio de .Taneir.o, 2 de setembro de, 1941, 120· 0 da Independüncia
e 53.0 da Rep~bl icn.
GETUJ.. IO VARGAS.

João de Mendonça Di ma.
DECRETO N. 7. 767-

DE

2

DE SWfEMBI\O DE

1941

Aprova 1.n·o;ietos e 01'çamentos para lastramento de linhas
O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art.igo único. Ficam ·aprovados os projetos e orçamentos que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administràção do Ministério da Viação ·e Obras Pú-
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blicas. para os trabalhos de lastramento constantes do "Quadro D",
do relatório da Comissão Especial incumbida da regularização da
conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede Mineira de Viação, executados no período de abril de 1931 a de~embro de 1936, nas linhas
de Angra dos Reis a Patrocínio, Garças a Belo Horizonte, Sítio a Barra
do Paraopeba e alguns dos seus ramais, ria importância tOtal de
14.264:996$709 (quatorze mil duzentos e sessenta e quatro contos
novecentos e noventa e seis mil setecentos é riove réis) .
Parãgrafo único. As despesas já apuradas, na importância de
13.961-:275$1.,63 (treze mil novecentos e sessenta e um contos. duzentos
e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três réis), ficam ·reconhecidas para classifical)ão 1111 conta do ''Fundo de i\'felhm·amentos".
Rio de Janeiro, 2 de
c 53.0 du República.

set,~mbro

de 1941., 12o.o da. Independência
GETULIO VARG1\S,

João de Jlendonça Lima.
DECRETO N. 7. 768 -

DE

2

DE SETEMBRO DE j

9'd

Aprova. o Regulmnenlo para. a Direto1''ia. da A1·1na de At·tU/ú.u·ia

O Presidente ela República usando da atribüição que lhe confere
o art. 74, leÍra a,· da Constituição decreta:
Art. f.O Fica apro,•ado o Regulamento~ que com este baixa, para
a Diretol'ia da Arma de Artilharia, assinado pelo General de Divisão
Eurico Gaspar Dutra~ Ministro de E-stado da Guerra.
Art. 2.o Revogam-se as disposiç-ões em contrário.
Hio de janei_ro, 2 'de setembro de -19/d, 1200 da IndcpondCnei::t
e 530 da República ...
GE1'ULIO VARGAS."

Eu1''ico G. Dutra.

Regulamento da Diretoria da Arma de Artilharia
(R.

n.

A.)

TITULO I

Arl. 1.0 A Diretoria de Artilharia (D. A.) é orgão sob a autoridade imediata do Ministro da Guerra, destinado a auxiliá-lo na

. missão de éomandtJ e administração ào Exé-rcito, no tocante aos
assuntos referentes à. Arma de Artilharia.
§ 1.0 No desempenho cta missão de auxiliar do 1\Hnistro da
G'ú.erra, pode a:- Oiretoria receber, diretamente,· incumbências a serem
por -.ela executadas ou, indiretamente, por inter_Í11édio ,de outrOs

yrgãos.
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§ 2.0 Cabe-lhe· tambem propor as medidas que .julgar oportunas
ou uteis, consoante o prescrito na sua missão geral.
§ 3 ° .A Diretoria de ArtHharia depende tambem do Estado:\1aiol' do E.xércilor com quem mantm·á estreita ligação acerca de
todo.s os probiemn.s referentes à .preparação da Arma de Artilharia
·para a guerra.
.
.
§ .1.0 Com a· Seci'etaria Geral do Ministério da Guerra mantem
a Diretoria. íntima colaboração no concernente a tpdos . os assuntos
drcamentários e. adminish·ativos.
ArL 2.o Para executar a missão que lhe é atribuída, a Diretoria
de_ Artilharia exerce ação sobre os Corpos de ·rropa, Repartições e
Estabelecirüentos Militares da Arma, por intermédio- dos Comandos
de Região, Che.fhs da Repartições e Diretoria de Artilharia de- Gost.a1
de conformidade com as atribuições c01itidas neste Regulamento.
Parágrafo único. No desempenho dessa missão a Diretoria de
Artilharia ~xerce sua autoridade p0r delegação permanente do 1\tinistro da Guerra.
TITULO 11
Organização

Art. a.o A D. A. será constituida:
- do Diretor;
- ç]o Gabinete;
- das !,rê-s Divisões.
§ .1.0 O Gabinete compõe-se:
a) do C!1ef•~ do Gabinete:
b) do Adjunto :l.J Gabinete;
c) da Seeção de .Protocolo Geral;
d) da Ber:oão de- Expediente;
e) da S~?<:.ç.ão de 'ü~souraria e Almoxnrifado~·
() da POI·laria.
§ z.o São org<Ht;z:Hlas da forma scguínte as três Divisões:
11) 1.a m,vrs.!.o

(D/I)

(Movimento, assuntos gerais: c de earater individual
' do pessoal da Arma)
ll) Chefe ·da Divisão;
b) Adjunto da Divisão;
c) 1.a Sceção .(D/i - S/1) - (1\Iovimento, assuntos. g·erais c de
earater individual .de o!icUJ,is e aspirantt~s a oficial):
1. Chef;~ dn Secf:fi.o;
2. Adju~llo da f;c;cçfi o;
· 3. Auxiliares.
d) 2.a "~teçãO (D/"t - S/2) (_Movimento, ussnnlos_ gerais c de

cal'at.ee individual do

subtcncntes~

L Chefe de' Secçfio;
2. Adjunto du Secção;
3. Auxiliares.

sar!ient.os, graduado:S e

pra~,as)

:
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A'l'OS DO __ POI)J<:;a
B)

2.a

DIVISAo

(D/2)

(Organização e mobilização rclaUvas no pessoal e material)
a) Chefe <la Divisão;

b) Adjunto da DiVisão;
c) 1.a Secção (D/2 -

_
S/1) -

ti\·as ao pe3soal) :
1. Chefe da Secc5o;
2. Adjunto da :3cccão;
3. Auxiliares.
d)· 2.a 3ecç-ão (0!2 - S'/2) Uvas ~o rnate1·ial) :
·
1 . Chefe da Secf;:lt::
2. Adjunto _da 13CC(;5o;
:~. Auxiliares.
O)

~.a

(9rgttnizacão e mobilizaoão rela-

_(Organização e mobilização reJa...

DlVJS.\0

(D/3)

(Qrganizac,:.ão 0 reviStiO de Hegulamentos da Arma, questões relativas
à matrícula nas Escolas e Centros de Iustruo~o_ c à Instrução
tática e técnica!
a) Chef·::: da Diví.são;
b) Adjuntos da'l>ivisão;
c) Auxiliares;
.
d) 1.• Secção (DJ;l S/1) (Assuntos táticos referentes à
organização ~ reYbáo de negnlamcntos o instrul]ões, e qu~stões relativas à instruvão tát.lcu):
1. Chefe da Secção;
2. Adjunto da ~eccão.
e) 2.• Secção (D/3 S/2) (Assuntos técnicos réferentes à
organização de regu~amC'ntos e instruções, o questões relativas à instrução técnica) :
L Chefe da Secção;
2. Adjunto da Secção.
§· a.o Os cargos previstos na organümfji.io da Diretoria de Arti-

lharia são exercidos:

a) Diretor: Gen~ral de ·Brigada, oriun-do da Arma de Artilharia;
b) .chefe do Gabinete: Tenente-Coronel;

c) Chefe de Divisão.: Major;
d) Chefe de Secçüeo: Capitão;

e) Adju!lto do Gabinete: Capitfw;
f) .Adjunto da Divisão: Capitão;
u) Adjunto de Secção da 3.• Divisão: Capitão;
lt) Adjunto de Secção das t.• e 2.• Divisões: Gapitüo, i.0 ou 2.0
Tenente da Reserva;
i) Chefe de !3eccão de 'resouraria e Almoxarifado: 1.0 Tenente.
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§ 4.0 Para o exerc-üüo dos cargos previstos no § ·3. 0 , excetmido o
da letra a, .'ião ·esta:Jeleeidos os seguintes requisitos:
t,.o Ser oficial ·cta Arma de Arti.lharia;
2.o Ter :::ervidO pelo menos um ano em corPo de tropa de zona
compulsória prevista na Lei de Movimento de Quadros;
3.o Ser possuidor do Curso de Estado-Maior, para os cargos de
chefe· da 3.a üivisão, e do Curso da E-scola das Armas para os demais,
com exceção dos consignados na·s letras h e i:
4.o Ser Ofi~ial do QuaQ.ro de Intendentes do Exército, ·para o
.cargo de Chefe da Secção de Tesouraria e Almoxarifado.
§. 5.0 Os Gabinetes. Divisões e Secções terão, para auxiliares dos
respectivos .serviços, sargentos~ funciOnários civis e praças,. de acordo
com o quadro fixado

TíTULO III

Atrihuiçõ0s

CAPtTULO I
DAS REPAR'l'IÇÕES E SECÓÕES

A) Di1·etoria

A1•t. ·4.0 -Compete à Diretoria:
a) distribuir o pessoal da Arma pelos Corpos de Tropa, Repartições, Estabeiccimerto:>, etc., de acordo com -a organização, necessidades do Exército e Lei de Movimento de Quadros, ou ordens que
receber do .Ministro da Guerra;
b) estudar os assuntos de carater geral e individual,_ relativos
·
ao pessoal da Arma;
.c) .organizar, orientar .e centralizar a colheita de informações,
d~stinadas DJ> conhemmento da vida militar e civil do pessoal ela
Arma, de acordo com B.s-: Leis e Insh•uções em vigor;
d) estudar, organizar e orientar os assmitos ·relativos à instrução e mobilização da Arma, de conformidade com a.s prescrições cónlidas neste .Regulamento:
e) dirigir o pesso<:tl; administrar o material e gerir os créditos
da própria Diretoria.
Parágra'fo único. A Diretoria de Artilharia estabelece entendimentos com as Repartições Provedoras, afim -de assegurar o ..completo
equipamento dos Corpos de Tropa da Arma ..

B) Gabinete

Art. 5.o Compete ao Gabinete:
a) auxiliar o Diretor na .administração .interna e na coordenação
das tarefas fltribuid~t-; às Divisões, quando não se relacionem com
assuntos que lhes competem: por este regulamento;
·
b) receber e mandar protocolar e arquivar, em cofre especial, ·os
documentos de carater reservado, secreto ou c·onfidencial que não pertonçam às Divisões;
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c) receber e expedir todâ a correspondênci:l da D. A.;
rJ) d.il'igir e organizar toda a correspondência que não for privati-_
va da-s Divisões;
e) receber os oficiais- e praças que se apresentem à D. A., po1'
qualquer ·motivo, e tratar das questões relativas à a·presentação;
f) superintender o serviç,Q de todas as Secções e Portaria componentes do Gabinete.
§ 1.0 Compete à Secção de Protocolo Geral :
a) receber, verificar, protocolar e distribuir 'todos o,s documento!'!

entrados na D. A. e dar sai da aos dOcumentos expedidos;
b) remeter aos diversos escalões da D. A., naS horas determiria ...
das, os documentos entrados e que lhes forem mandados distribuir.
§ 2.° Compete à Secção de Expediente:
a) preparar e eXecutar todos os traba·lhós referentes ao expedi..,

ente do Gabinete;
b) organizar e imprimir o Boletim interno da Diretoria;
c) organizar e escriturar, de acordo com os dispositivos em vigor,
r~.~ fichas de apresentação dos oficiais;
d) organiza·r à nota, para publicação em Boletim Interno, das
apresentações dos oficiais.
§ 3.° Compete it Secção de Tesouraria e Almoxarifndo:
- preparar e executar toda a escrituração relativa ao movimento
de fundos e de material da D. A., bem como executa·r os demais trabalhos ordenados nos Regulamentos e Jnstrucões em vigor e aplicCLveis à
Diretoria.
,
§ 4.0 Compete à

Portaria~

a) organizar e executar o serviço de correio da D. A.;
b) fiscalizar o servico dos serventes, inclusive o de faxina;
c) zelar pela conservação e asseio das cliYersas dependências da
D. A.;
d) abrir- e fech_ar, nas horas regula1nentares ou nas horas q,ue forem determinadas, as divet·sas dependências da D. A.
C) Divisões

Arl. 6.° Compete à 1.a Divisão;
organizàr e propor todo o movimento do pessoal, nã() _só em_
cmhprimento da Lei de. Movimento de Quadros, como em virtude de
ordem que receber;
b) estudar e dar parecer sobre todos os assuntos de cara ter individual e geral, que não forem da competência das dema·is Divisões;
c) organizar as Rés de Ofício e alterações de oficiais e aspira_ntes
~ ofi11ial, nas épocas previstas na Lei de P1·omoções ·ou para outros
efeitos;
d) organizar, orientar.e centralizar a colheita de informações destinadas au conhecimento da vida milita·r e civil do pessoal da Arma;
e) zelar para que seja aplicada a legislação em vigor, regulando
os direitos e deveres do pessoal.
·
a)
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§ 1.0 Compete à 1.a Secção:
a) organizar as proposta·s de classificação, transferências; coniissões, transferé"ncia para a reserva, reforma e reversão dos·· oficiais e
aspirantes a oficial.
· li) levar ao conhecimento do chefe da Divisão· qualquer irregula<ridade sobre trânsito, ·apresentação, falta ele comunicação de apresentação ou desligamento de oficiais e aspirantes a oficial;
c) informar, mensalmente, ao chefe da Divisão, sobre a situação
dos Corpos de Tropa, quanto à falta ou excesso de oficiais;
d) estudar e submeter à apreciação do chefe da Divisão todo o
documento relativo não só ao movimento, como de interesse geral ou
indiv.idual de oficiais ou aspirantes a oficial;
e) organizar e manter em dia um fichárjo relativo aos oficiais
e aspirantes a oficial;
f) providencia:r afim de que sejam submetidos à inspeção de saude os Óficiais e aspirantes a oficial, adidos à D. A. ou em trânsito,
nos casos de licença para tratamento de saude, parte de doente, etc.:
a) organizar - quando forem .solicitados ;____ para efeito de mspoção, os. dados e informacões relativos aos oficiais e aspirantes a
oficial;
. h) ter sob sua guarda, mantendo-o em dia, o arquivo secreto das
fichas de info~·macõos semestrais dos oficiais e a·spirantes a oficial e
informae, quando determinado, sobre a conduta, de cada um, bem
c.omo da capacida_de para desempenhar especificadas funções;
i) organizar as alterações dos oficiais em serviço da D. 0., adidos
e em comissões estranhas ao Ministério da Guerra.;
j) organizar nas -·épocas previstas no Regularnet)to da Lei de Prord;oões, as fés de ofício dos oficiais indicados pela C. P. E.~
l) organizar a docurnentaç.fio relativa ·aos oficiais que forem
transferidos para a reserva ou reformados;
m) organizar nas épocas oportunas os dados necessários à confeccão ou alteração do Almanaque l\fi lltar.

§ 2.° Compete il 2.• Secção:

organizar as propostaS de transferência·, ou outra movimentaç.ão, dos sub tenentes, graduacto·s e soldados;
b) levar ao conhecimento do Chefe da Divisão, quando o'Correr
qualquer irregularidade sobre o trânsito, apresentação, desligamento
de snbtenentes, graduados e soldados;
c} informar, mensalmente, ao chefe da Divisão, sobre a situação
dos Corpos_ de 'fropa, quanto ao excesso ou falta de subLenentes, sargent.os, cabos e soldados;
d) estudar e submeter à apreciação do chefe· da Divisão todo o
documento relativo não só à mOvimentação do pessoal, como de mteresse geral ou individual de subtenentes, sargentos, graduados o soldados;
e) org-anizar e manter em dia um ficháJ•io relativo aos subtenen":"
I es e graduados;
f) organizar e manter em diã um fichário relativo aos efetivos
da-s unidades de Artilharia, de conformidade com o modelo anexe;;
g) organizar, .para· efeito de inspeção, quando for determinad-o, os
tlados e informações relativos aos subtenéntes, graduados e soldados;
h) organizar e manter. em dia as alter}lcões dos sa·rgentos do
a)

Q.

I.;
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·i)

preparar. as alterações dos sub tenentes, graduados e pracas.

para efeito de passagem pa-ra a reserva ou reforma;
j)

passar as certidões de snbtenentes, sargentos, cabos -e soldados.

requeridas na forma da lei;
l) organizar, nas épocas oportunas, oS dados e informa-ções para
a confecção do Anuário dos Subtenentes e Sargentos.
Art.. 7_.° Compete à z.a Divisão:
a) estudar ~ propoe as questões de organização e composição dos
Corpos da Arma;
.
b) providenciar sobre- o destino de mobilização dos oficiais da
ativa·, que não sejam do Q, E. M. e Q. '11 • A. e interessar-se pelo destino dos da reserva;
.
c)

elaborar diretrizes, regutando as medidas que devam ser to--

madas, relativamente às deficiências·cte especialistas ou especializados
em certas funções, -para a reserva, consoantes· os dados fornecidos pelo
E. M. E.;
d) interessar-se e providenciar no sentido de que os Corpos de
Tropa da Arma estejam providos de tudo que lhes for necessário, tanW
para ·o t.empo de paz, como para o de guerra.
§ 1.° Compete à J .9, Secção:
o.) dal' o destino d~ mobilização aos oficiais da ativa "que não sejam
do Q. E. _M., em liga~·,ão corP- a 1.a Divisão;
b) organizar c manter em dia o fichário C:Oi'Fespondente ·às fichas
de destino dos oficiais;
c) manter ligação com a Diretoria de Recrutamento, afim de co-.
nhecer a situação dos oficiais da ' eserva distribuídos às Re'gião Militares e Estabelecimentos, e interessar-se para que essa distribuicão
se processe de acordo com a aptidão desses oficiais c com as necessidades de mobilização;
d) prover as Chefias das Secções Mobilizadoras da Arma, após o
·
estudo das propostas provenientes das Regiões Militares;
e) elaborar as diretrizes atinentes à ampliação do número de determinados especialistas e homens de fileira especializados em certas
funóões, deficientes para aS' necessidades de mobilização, não só recorrendo aos. conting·cntes de .:onscr:ws, mediante a formação de maior
número deles nos respectivos cursos, como aos reservistas encorporados ..anualmente, os quais serão instruidos no conhecimento
manejo do material novo;
f) estudar a organização c compo~içfw dn Arma, afim de serem
elaboradas Proposta~ ao E. l\1. E. :
- dos quadros de ·efetivo de paz e dotação de materiai;
dos quadros de efetivo de guerra e dotação de material;
de instrução de mobilização dos Corpos; ~
dos quadros de efetivo dos escalões para cobertura;
elas alterações _a introduzir nesses quadl'os, para atender a
quaisquer modificações.
g) organizar um resumo dos mapas trimesti·ais enviados Pelos
Corpos e Estabelecirr.entos, para conhecimento da situação geral do
pessoal e preparo das tabelas necessárias à organização do orçamento
anual do 3-fiuistério da Guerra.
§ 2.° Compete à 2.• Secção:
a) organizar, em colaboração com us IHretr-rias Provédoras, as
propostas a serem feitas ao E.M.E., dos quadros fle dot.aç.ã·o· de
material para as unidades;

e
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ó) manter em dia o registo do material distribuído aos Corpos e
Estabelecimentos;
c) providenciar~ para que os CorpoS e _·Estabelecimentos estejam,
-durante o tempo de paz, providos de tudo que ·lhes seja necessário
(inclusive solípedes), entrando em ligação, para esse fim, com as Diretorias Provedoras;
d) providenciar no sentido de que os orgãos. mobilizadores dos
'Corpos tenham, desde o tempo de paz, o rr.:aterial de mooiFzação ne-cessário, procurando nesse sentido entender-se com as Dirétorias Pro:..
vedaras;
e) manter em dia o estudo do material da Arma (armamento,
-equipamento, etc.) d sugerir -modificações, substituições ou emprego
de- novo material;
·
f) organizar, quando forem pedidos, os dados e informações para
.a confecção de c.ertos programas e relativos à organização e mobilização dos Corpos, quanto a ma~-erial.
Art. 8.0 • Compete à 3.a Divisão:
a) estudh.r as y:uestões relatiVas à instrução técnica e tática da
_
.Arma de Artilharia;
b) organizar e rever os regulamentos, mantendo os necessários
.eptendimentos com os diversos Estabelecimentos de Ensino da Arma.
'
§ 1.° Compete à 1.• Secção:
a) organizar, harmonizar e manter em dia os regulamentos da
.Arma (Combate e 3erviço em Campanha), cuidando da evolução correspondente;
b} organizar diretrizes de instrução, subordinadas às diretrizes
-baiXadas pelo E. M. E., dando oriep.tação quanto aos objetivos gerais
-a atingir;
c) -tpresentar sugestões que visem coordenar e uniformizar a
instrução, em face das observaçõ~s contidas nos relatórios e demais
·documentos dos Coma.ndantes de Regiões, de Artilharias Divisionárias
e Gorpos;
·
d.) estudar e' sugerir métodOs e processos de instrução de co:rr..bate
e ser-.riço em campanha, de acordo com aS diretrizes do E. M. E.:
e) estudar a doutrina do emprego da Arma nos exércitos estran:geiros, conforme orientaçãú do E. M. E.; ~
f) dar parecer sobr'3 publicações submJtidas à sua apreciação,
rela'tivas ao empfego da Arma;
g) encarregar-se das questões relativas à matrícula do pessoal da
_Arma nas Escolas e Cursos;
·
·
h) cooperar na elaboração dos regulamentos de comb?.te e serviço
-em .campanha, não priVativos da Arma;
'
i) 'estudar e dar parecer sobre as sugestões apresentadas pela Es·cola das Arma,s e Corpos de Tropa, tendentes a introduzir modificações
nos dispositivos regulamentares, relativos ao Serviço em. Campanha
e em~rego da .A.rma .·
§ 2.° Compete à 2.• Secção:
a) organizar, rever e harmonizar os regulamentos e m.anuais relativos à instrução técnica da Arma, ze!ando para que sejam mantidas
:em dia todas as questões re,ferentes à execução do tiro;
b) colaborar com a 1.a Secção na O).'ganização das Diret.rizés para
instrução, de acordo coriJ as que baixar o E .. M. E. ;
c) dar parecer sobre pubticuç_ões sUbmetidas à apreciação da
.D. A., relativa à instrução técnicà;

'
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d) estudar .os mei.os- m~teria_is, de. instrução, que forem prt.•:POstos,
e sugerir medidas para umformiza-los na Arma;
.
e) propor 'à_ z.a Divisão as dotações de II!.ateria1 e mumção necessárias à·- instruçao;
, f) providenciar, junto à 2.a Divisão, para que as Unidades sejam
providas do ~n&.terial necessário à inStrução;
g) difundir_ infor_rnações e notícias técnicas referentes ao armamento em uso;
h) cooperar na elaboraçã.o dos regulamentos ·da instrução técnica.
não _.)rivativos .da Arma; ,
'i) propor o esh:..do de novos tipos de armamento, cuja ado~ão
pareça impor-se;
;,
.
j) estudar e dar parecer sobre as sugestões apresentadas pela Escola das Armas· e Corpos de Tropa, tendentes ,a introduzir modificações
nos dispositivos regulamentares relativos à instrução técni.ca da Arma.

CAPíTULO li
DO PESSOAL

Al Diretor

Art. 9.° Compete ao Diretor:
1) manter com o Inspetor do Ensino do \Exército e Diretores 'de
Armas e Serviços a mais estreita ligação, de modo que garanta orientação uniforme. convergente e contínua, quanto às atividades do Ministérjo da Guerra;
2)· ·resolver, em nome do Ministro, as questões sobre as quais
já esteja firmada doutrina e que se refiram ao pessoal da Arma,
bém como as que lhe forem atribuidas por aquela autoridade;
3) manter íntima e permanente ligação, contactos e entendimentos com o E. M. E. e outros orgãos de Alto Comando, visando o
bom desempenho das funç.ões e assegurando estreita e harmônica
cooperação vom todos, eles;
4-J propor medidas~ necessárias ao melhot aparelhamento e eficiência da Arma, de forma que a passagem ao pé de guerra venha
realizar-se com a máxima rapidez e facilidade;
,
'5)
participar, na qualidade de membro. consultivo, das r.euniões
do conselho superior de Guerra, quando convocado pelo seu presidente;
·
6) dirigir os trabalhos da Diretoria, exercendo ação de comando
sobre todo o pessoal militar e civil, bem como sobre os oficiais adidos
~ Diretoria e oficiais e praças em trânsito; ·
7) receber a apresentação dos oficiais superiores;
-8) assinar o Boletim~a Diretoria;
9) mandar abr1r inqUérito, por autoridade própria, no caso de
ter ação de comando sobre os implicados, ou por delegação do Ministro,
nos demais c:~~ os;
10) propor ao Ministro da Guerra a transferência ou classiflcaç.ão. dos oficiais superiores e capitães;
H) transferir ou classificar tenentes ou aspirantes a oficial;
12) transferir os subterientes nos casos previstos em Regulamento· ou Instruções publicadas a respeito;
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13)
Arma;

elassificar · os· sargentos saidos das Escolas e cursos da

14) transferir de uma Região para outra .graduados e soldados,
de acordo com as necessidades do serviço e instruções que regem O·
assunto e, dentro das Regiões, os sargentos;
·
15) conceder permissão para que os oficiais e praças gozem,
fora das .Regiões em que se acham, as licenças arbitradas pelas juntas
médicas e ·'as férias; trânsito, dispensas do serviço ou licenças que
lhes forem concedidas~
16) enviar, no começo de cnda trimestre, aO E. M. E. e à
S. G. ·M., o mapa de efetivo da Arma;
17)· tomar providências com relação aos oficiais que excedam o
prazo do trânsito e aos que não se apresentem à Diretoria ou ao lugar
de destino, quandó transferidos, classificados ou designados 'para
qualquer função;
18} apresentar, até 31 de janeiro, o relatório anual cta Diretoria;
19) mandar passar certidão que lhe competir, quando requerida de acordo com a lei;
20) requisitar diretamente, em seu nome ou no do Ministro
da Guerra, aos Comandantes de Região, de Corpos, Chefes de S.erviços, Repartições e às outras autoridades miUtares, as informações
que necessitar e referentes ao pessoal da Arma;
21) transmitir as ordens do Ministro da Guerra, concernentes ao
pessoal da Arma, mandando fazer o expediente resultante dos despachos daquela autoridade e determinando a publicação no Boletim
da Diretoria;
22} enviar à S. G. M. G. as alterações e relações que devam
ser publicadas no "Boletim do Exército" e referentes a assuntos a
cargo. da Diretoria;
·
23) dar conhecimento ao Ministro da Guerra de todas as ir.:..
regularidades notadas no cumprimento das ordens por ele expedidas,
indicando as providências neCessárias;
,
24) designar ·as oficiais propostos pela s.a Divisão para constituírem as comissões encarregadas de estudar e emitir parecer, organizar e rever os Regulamentos da Arma.

B) Pessoal do Gabinete

Art. .10. Compete ao Chefe do Gabinete:
a) responder, perante o diretor, pela regularidade dos serviç.os
a cargo do Gabinete~ distribuindo, dirigindo e fiscalizando os trabalhos respectivos;
b) conferir o Boletim Interno;
c) mandar redigir toda a correspondência oficial que tenha de
ser submetida à assinatura do Diretor e que não seja privativa das
Divisões;
d) preparar os elementos para decisão do Diretor, despachando
com ele os assuntos que dependam de sua jurisdição, e submeter ao
Diretor, com o seu .parecer, os trabalhos das Divisões, quando não
couber a estas fazê-lo diretamente;
e)
regular, de conformidade com as ordens do Diretor, o funcionamento do serviço diário .da Diretoria;
f)
resolver os assuntos que não dependam da decisão do Díretor;
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g) assinar--:- por ord.em :::- todos os papéis, a 'respeito dos quats
tenha tido a dev1da l\Utorizaçao;
h} subscrever as certidões passadas pelo Gabinete, por ordem
do Diretor;
i) redigir og documentos determinados pelo Diretor, conferir
e mandar autenticar cópias que haja determinado. extrair;
j) fazer guardar Os regulamentos, instruções e demais documentos de carater reservado, secreto ou cOnfidencial, mantendo em dia
o respectivo registo;
·
l) rubricar os livros de escrituração, que não pertençam at'i
·Divisões;,
·
·
m) receber a apresentação dos capitãe.s, tenentes, aspirantes a
oficial, sub tenentes, sargentos, cabos e soldados.
§ l.0 O adjunto do Gabinete exeoutará os trabalhos que lhe'
forem distribuidos pelo Chefe do Gabinete e mais as atribuições pre.vfstas nas letras f), g), h), e i) do art. 15, no que for aplicavel ao
Gabinete.
· § 2:0 O ajudante d~ ordens auxiliará o serviço do Ga]Jinete,
quando lhe for determinado pelo Diretor.
Art. 11. Compete ao Tesoureiro e AIInoxàrife:
a) exercElr a chefia da Secção d~ Tesouraria e Almoxarifado;
b) _ organizar e assinar as folhas de pagamento de todo o pessoal
da Diretoria, de acordo com as disposições vigentes;
c)
cumprir as atribuições prescritas nos Regulamentos de Ad··
mmistracâo do Exército. R_ I_ S. G. e Instruções em vigor, relativas .
às funções de Tesoureiro e Almoxarife, e aplicaveis à Diretoria de
Artilharia.
Ar.t. 12. Conwete ao Chefe da Secção de Protocolo Geral:
a) distribuir o serviço afeto à Secção pelo . pessoal sob suas
,ordens;
b) numerar os docurnent.os entrado,g e saídos e fornecer Uo datilógrafo os dados para a escrituração da ficha;
c)' exigir d'Js protocolistas das Dhrjsões o recibo ,das relações numéricas de expedição e relativo aos documentos entregues;
d) organizar um map·a-carga do material so;b sua guarda, ficando respon,6'avel pelos extravios.
Art. 13. Compete ao chefe da Portaria:
a) exercer a chefia ~obre ·'JS cçmtínuos e serventoo da Diretoria;
b) determinar, dirigir e fiscalizar o servi co de limpeza e asseio;.
de todas. as dependências da Diretoria:
c) organizar um mapa-carga do material sob sua guarda, ~icauda responsavel pelos extravios;
.
.
d) abrir· e fechar os compartimento~s· de VJdas as dependências
da Diretoria, nas horas regulamentares ou nas que lhe forem determinadas;
e) receber e entregar a correspondência, livros,· papéis e encomendas destinados à Diretoria, quando entregues à Portaria;
.() promover a pronta remessa e entrega das documentos expedidos pela Diretoria.
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Div~sões

Art.' 14. Compete aos chefes daS Divisões: ·
a) orientar e fazer executar todas as atribuições que caibam à
Divisão;
b) submeter à apreciação e despacho do diretor todOs os traba'lhns e expediente da Divisão;
c) propor ao diretor todas- as providências nece.::sárias ao bom
deSempenho do serviço;
d) ter sob sua guarda e responsabilidade os documentos pendentes de solução;
e.j mandar ar·quivar fo.Jos os docum0I1lvs cujos as::.unlo-5 furam
r~~o!v.idos e'm definitivo;
f) autenticar os documentos expedidos e rubricar . os livros de
t-scrituração· pertencentes à Divisão;
g) entender-se com as ·.outras Divisões sobre, as~mntos que interessem aos ·~·eus trabal·hos;
'
h) solicitar informações- e fazer comunicações, em nome do .diretor, aos comandantes de Regiões e outros Comandos;
i) apresehtar, até 15 de janeiro, o relatório dos trabalhos da
Divisão em O ano anterior, bem como uma exposição desses trabalho·~·. quando tal lhe· for determinado;
j) propor, ~emestralmente, que sejam incinerados os documentos
cuja manutenção se torne inutil e recolhidns ao arquivo ger'al os
que 'não rna'is se tornarem ne-cessários no arquivo da Divisão:
l) avresentar, mensalmente, ao diretor urna resenha dos trabalhos da Divisão;
m) emitir parecer sobre assuntos pertinentes à Divi~ão e _que ·
forem submetidos à sua aprecia cão.
§ 1.° Compete partic-p.larrnente ao chefe da 1.a Divisão:
a) mandar preparar, em dupla via, os resumos das fés de ofício
dos oficiais transfe-ridos para a reserva -ou reformados, em .:;eguida
à publi"cacão dos respectivos decretos, remetendo .esses documentos
à Diretoria de Recrutamento;
b) organizar os resumos daS "fés de o.fício e documentos
correlativos à Comissão de Promncões;
c) propor a transferência ou- classificacão dos
t,enentes) subtenentes, sargentos e demais praças.
§ 2.° Compete particularmente ao chefe da 2.a Divisão:
a) zelar pela permanência dos chefes das Secções Mobilizadoras
em suas funcões, durante o tempo determinado pelUJb' instruções;
b) provocar, periodicamente, informações sobre a situação. dos
chefes- das Secções ~obiliza.doras.
§ 3.° Compete particulaÍ'mente ao. . --chefe da 3.a Divis-ão relacionar
e propor, quando necessário, a designação de oficiais de reconhL'Cida
competência profissional, para constituirem as comi'b'SÕes ericar.regadas de estuçar, e emitir parecer, organizar ou rever os regulamentos da Arma.
Art. 15. Comp-ete aos adjuntos das Divisões:
a) auxiliar o ·chefe da Divisão, no desempenhO das suas funcõeB;
b-) dirigir o serviço de protocolo, dh:;tribuição dos documentos
rooebidos, de· acordo com a ordem do. respectivo chefe, expediente.- e
arquivo da Divisão;
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c) elaborar a correspondência da Divisão, não privativa .das
Secções;
,
·a) organizar e ter sob sua responsabilidade o recebimento, expediçãO, pratocolo e arquivo dos documentos de carater secreto, reservado ou confidencial;
e) fornecer às Secções· os números ÓQib' documentos a expedi:;
f) organizar e alterar a relação de todo o material de uso corrente na Divisão;
~
g) manter em dia, em livros especiais, o registo dos documentos
recebidos e expedidos;
h) ter sob sua guarda os regulamentos, instruções e d8mai.s• impressos- a cargo da Chefia da Divisão;
i) ser responsavel pela carga da Divisão, de conformidade com
os preceitos do R, A. E.
Art. 16. Compete aos chefes de Secções:
a) dirigir, distribuir e coordenar todot.' os trabalhos afeto~ às
Secções, sendo responsavel pela perfeita exe.cução dos mesmos perante os chefes das Divisões:
lJ.) ter sob sua· guarda e~ responsâbilidade os documentos pendentes de solução.
Art. 17. Compete aos adjuntos das Secções:
- estudar e r'edigir os pareceres, .solucões, propostas e :::m~roa
dOcumentos que lhes forem distribuidos pelos chefes das Sec_çÕB':),
sendo responsaveis, perante estes, pela exatidão dos contextos do~
mesmos.
TITULO IV
Disposições diversas

CAPíTULO I
NOMEAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES

Art. 18. O diretor de Artilharia é nomeado por decreto. o•
oficiais· para 06' cargos da Diretoria, mediante proposta áO' dirétor,
por ato do ministro da Guerra.
Art. i9 O diretor será substituido nos seus impedimentos pelo
chefe do Gabinete ou- peln chefe de Divisão mais graduado, no caso
de impedimento do chefe do Ga.binete.
Parágrafo único. São os chefes de Divisã<J substituídos, em seus
impediment~, pelos chefes de Secção mais graduados da Diret·Jria,
quando houver vantagem pe-cuniária, ou pelo chefe de Secção mais
graduado da respectiva Divisão, em caso contrári<J.
Art. 20. E da competência do diretor a distribuição, p.olos diversos escalões da Diretoria, dos oficiais para ela designados, bem
como a· transferência dos mesmos, de acordo com as neces•.::.'idades
do serviço, para cargos ou funções dentro da Diretoria de Artilharia.

ATOS DO PODER EXECU'l'I'ílO

439

ÓAPiTULO !I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os casos que ocorram e não estejam previstos no pre~
sente Regulamento, são resolvidos pelo diretor se forem de ·.~ma competência ou encaminhados ao ministro da Guerra, E. M. E. ou
S. G. M. G., conforme a natureza do assunto, com a ctocumentaç.ão
c-orrespondente, podendo haver prévio entendimento com as aludidas
Repartições.
Art. 22. Para efeito das prescrições contidas no Regulameato
de Administração do Exército, nas atribuições que lheo8 sejam apiicaveis, são estabelecidas as seguintes correspondências:
a) chefe de Gabinete - Fiscal administrativo;
b) chefe de _Divisão Comandante de Batalhãa incorporado;
c) adjunto do Gabinete e da Divisão Comandante de Subunidade incórporada.
Parágrafo único. Aos demais serventuários da- Diretorj_~
civi•!:>' e militares - são aplicaveis as disposições· contidas no art. 30
do Regulamento de Administração do Exército.
Art. 23. Ficam afetos à D. A. C. as questões relativas à organização, instrução e mobilização dos corpos e estabelecimentos
pertencentes à Defesa de Costa, continuando, entretanto, da competên-cia da Diretoria de. Artilharia os assuntas referentes ao movimento do pes•8oa1 e demais servicos ~orrespondentes.
CAPíTULO IIl
DISPOSI{{ÕES RINAIS

Ar!. 24. O presente Regulàmento entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogado o Regulamento .aprova:do pelo decreto n. 3.741, de 14 de fevereiro de 1939.- Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.. 7. 769 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1941

Concede inspeção permanente ao Colé(Jio Progresso de
Araraquara, no Estado de -S. Paulo.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 770 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1941

Concede à Associação· Comercial de Santo-s a p1·erroyativa da alíne.a "e"
do art. 3. 0 do decretoclei n. 1. 402, de 5 de julho de 1939

·

O Pr_esidente da República, atendendo ao ·Que lhe expôs o Ministl'o
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, na exposição de motivos n. 97, de 25 de agosto de 1941 :
Considerando as razões de utilidade pública que prevalecem em
favor da Associação Comercial de Santos, por motivo de seu longo e
tradicional propósito de colaboração com o poder público na solução
das questões eéonômicas e sociais, tendentes a estimular a produção
e a circulação de riqueza, e
Usando da atribuição que lhe confere o arL 1.0 do decreto-lei
n. 2.363, de 3 de.julho de 1940, decreta:
Artigo ·único. E' concedida à Associação Comercial de Santos,
associação civil, com sede na cidade de Santos, rio Estado de São
Paulo, a prerrogativa da alínea e do art. 3.0 do decreto-lei n. 1.402,
de 5 de julho de 1939, para o fim de colabortlr com o Governo. como
orgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que
se. relacionem com os interesses ecOnômicos e profissionais por ela
defendidos e coordenados.
·Rio de Janeiro, 2 de setembro de 191!1, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinhei1·o 'Machado.

DECRETO N. 7. 771.-

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Concede à Bolsa de Mercadorias de São Paulo a prerrogativa da alínea
"e" do art. 3. 0 do decreto-lei n. 1.402, de 5 de iulho de 1939
O Presidente da República, atep_dendo ao que lhe expôs o Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, na exposição de ~~'lotivos n. SC-96, de 25 de agosto corrente:

Considerando as razões de utilidade pública que prevalecem em
favor da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, associação civil, com sede
na Capital do Estado de São Paulo, em raülo dos valiosos serviços
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prestados· ao país, não só felativamerite ao coméroio como tam.bem à
produção, em colaboração constante com o. poder público, e
Usando da atribuição que lhe confere· o art.. 1.0 do decreto-lei
n. 2.363, de 3 de julho de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Bolsa de Mercadorias de São
Paulo, associação· civil, com sede na Capital do Estado ·cte São Paulo,
a prerrogativa Ja alínea e do art. 3.0 do decreto-lei n. 1. 402, .1e 5 de
julho· de 1939, para o fim de colaborar com o Governo, como orgão
técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que se relacionem com os interesses econômicos e profissionais por ela defendidos e coordenados.
·
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N .. 7. 772

DE

2

DE SE'l'EMBRO DE

1941

Suprime cm•go extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 , alínea n
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe G, da carreira de
Maquinista de estrada de ferro, do extinto Quadro II do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em- virtude do falecimento de Amancio
Benevides, ficando sem aplicar;ão a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J;meiro, em 2 de setembro de 1941; 120.0 da Independêncià e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7. 773

DE

2

DE SETEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o' art .. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1041, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) ··cargo da classe E, dà carreira de
Cabineiro de estrada de ferro, do extinto Quadro 11 do MinistériO da
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Viação e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Benjamin
Accacio Flores, -ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1941; 120.0 da Indcpcnclêneia e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS

JQão de Mendonça Limlt

D~CRETO

N. 7. 774 -

DE

2

DE SE'l'EMBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes

O Presidente da Repúbl~ca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.o Ficam extintos quatro (4) cargOs da·etasse E, da carreira de Servente, do Quadro Permanente, do Mitlistério da Fazenda,
vagos em virtude da aposentadoria de Augusto Berquó, Alfredo Corrêa dos Santos e de vagas constantes de relação nominal. devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. ~.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 775 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

19/;1

Suprime cargo extinto
O Presidente _da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a,_ da Constituü;ão, e nos termos do aetigo 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 d~ abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (i) cargo da classe 5, da carreira de
Escriturário, do QUadro Suplementar, do Ministério da Fazencla, vago
em virtude da nomeação de Paulo de Tarso Bezerra, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente, do me·smo Ministério.
Art. 2.0 Revogaw.-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 d8 Setembro de 1941, 120.0 da Independência..o:

53.o da República.

GETULIO

V ARG~S.

A • df3 Souza Costa.
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DECRETO N. 7. 776 -

DE

'2

1941

Dg SETEMBRO DE

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição Q.ue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do ai'tigo 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decr.eta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe G, da carreira de
Datilógrafo, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, 'vago
em_ virtude da tranSferência de Marieta Coelho Neto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em cérgtrário.
·Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1941,.120.0 da· Independênc!a e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS~

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 777 -

DE

2

DE SETEMBRO' DE

1941

Suprime cm·go extinto
O -Presidente da República, usa-ndo da atribuição que lhe confere
v artigo 74, letra a, da Constituição, e ·nos termos do a:rt. 1.o, alínea n,
'do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art .. i.O Fica suprimido um (1) cargo de Administrador, Padrão K, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago em
virtude da P.xoneração .de SebasUão Luiz Antoni, ficando sem a·plicação
a dotação correspondente.
Art. 2.~ _Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de se.t.e.mbro de 1941, 120.0 da
e 53.o da República.

In~ependência

GETULIO V ARGAà

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 778 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1941

Suprim.e cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuicão 'que lhe confere
o .artigo 74, letra a, da Constituição', e nos termos do a·rt. 1.0, alinea 11.
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941 decreta:
·
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro (4) cargos da cla:sse B, da
carreira de· Pat~ão, do -Quadro .Suplementar, do Mi:(listério da Fazenda,
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v3.gas constantes da relação nominal, ficando sem a·plicação a dotacão
correspondente:.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2· de setembro de 1941, 120.o da Independência
~ 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A.' de Souza Costq,

DECRETO No 7 o779 -

DE

2

DE SE'l'EMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidenté da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74', letra a, da Constituição, e rios termos do a·rt. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941 decreta:
Art.- 1.0 Ficam suprimidos q~uatro (4) cargos ct'e Jardineiro, Padrão C, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da tra·nsferência de José Luiz do Rego e de vagas constantes
çla relação nominal, ficando sem aplicação. a dótacão correspondente.
Art. 2.o Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
.GETULIO VARGAS

··A. d.e Sou.z.a Costa
DECRETO 7! 780 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
. O Presidetite da República, usando da atribuição que lhe confere o al,'L 74 .. letra a: d·a Constituição, e nos termos do art. i.:),
alínea n, do .decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1~41, decreta:
Art ...1. ° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe H, da
.carreira de Engenheiro, do Quadro ·Suplementar, do Ministério da
Fazenda, vagos em virtud·e da nomeação de. Waldemar Duarte de
Barros, de h~ver sido tornada sem efeito a nomeação de Plinio Ponlpeu, do faleéimento de Alvaro Nogúeira de Melo e de vaga constante
de relação nommal, devendo a dotação correspond·ente ·ser levada a
-créd·ito da Conta Corrente do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as di~ poSições em contrário.
Rio de Janeiro,. em 2 de setembro de 19/d, 12ü. 0 da IndependênCia e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. tle Souza Costa.
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DECRETO N. 7.781 -

DE

•2

DE SETEMBRO DE

1941

SUprime cargos extintos

o· Preside.n te da Repúbljca, usando da atribuição que lhe confere o art. 74. letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0,
alínea n. do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
~;.\..rt. 1. o Ficam suprimidos doze (12) cargos -da classe B, da
earreira de Escrivão, do Quadro Suplementar, do Ministério da :fi'azeri.da, vagos em vh·tude da promocão de Alvino . Francisco dos Passos, José Alvares Pereira e Antonio Vicente Ferreira e de vagas
constantes de relação nominal, devendo a dotação correspond·ente
ser lesada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente, do
1Ílesmo MinistériO'.
Art_. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1941, 120.0 áa Independência e -53. 0 ·da República.
GETULIO

v i\RGAS.

A. ·de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 782

~- DE

3

DE SETEMBRO DE

1941

Alte?·a as tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista do
Se1·viço Florestal do Ministério_ da Agricultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere_
o artigo 7.4, letra a, da Gonst1tuwão. dec1·eta:
Art. 1. 0 As tabelas numéri~·as do pessoal extranumerário-mensalista -do Ser"iço Fwrestal dr;> Ministérw da Agricultura, aprovadas
pelo de,weto n~ 6.667, de 31 de dezemb.r-; de 1940, ficam substituidas
pelas que se encontram anexas a est.e cecreto.
Art.· 2.0 A desp'esa, na ~mportànc1a de 668:400$0 (seiscentos e
sessenta e oito contos e quatroeentos u.,il réis}, será atendida pela
Verba 1 - Pessoal, Cons1gnaç.ãu II - .Pessoal Extranumerário, sendo
66~ :800$0 (se1scento~ e sessenta e quatr·.:.> contos e oitocentos) à conta
da _Sul;H:~onsign&ção 05 - Mensàl stas e 3 :6ü0$0 (três contos e seis-centos mil :!.'éis) à conta da Sub,::.onsignação 08 - Novas admissões,
etc., do VIgente orçameuto daquele Minu;tério.
Art. 3. 0 P.evogarn-::;e as disposiçõe.s enl contrá,rio.

Rio de' Jar.eiro,
53.~

::S

de setemb"Lo de

~841,

i20.o da Independência e

da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
A. de Souza Costa.
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MINISTÉRIO -

REPARTIÇÃO -

AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

TABELA NUMÉRICA

Nllmero

Função

1 Agrônomo ................. .
1 Auxiliar de Agrônomo ...... .
1 Auxiliar de Agrônomo ...... .
·1 Auxiliar de Agrônomo ...... .
1 Armazenista ............... .
1 Armazenista ............... .
1 Armazenista Auxiliar ....... .
3 Artífice ................... .
3 Artífice ................... .
1 Artífice ................... .
1 Artífice ................... .
1 Artífice ................... .
1 Auxiliar de Artífice ........ .
2 Auxiliar de Artífice- ........ .
4 Auxiliar de Escritório ..... .
1 Auxiliar de Escritório
5 Auxiliar de Escritório ...... .
2 'Auxiliar de Escritório ...... .
1 Auxiliar cte Escritório
2 Praticante de Escritório .... .
3 Feitor ..................... .
1 Feitor .................... .
1 Fotógrafo Auxiliar .........•
6 Guarda ................... .
2 Guarda ................... .
1 Guarda ................... .
2 Laboratorista Auxiliar· ...... .
1 Laboratarista Auxiliar ...... .
1 Motorista .................. .
3 Motorista .................. .
1 Motorista ................. .
1 Motorista Auxiliar .........·.
1 Naturalista Auxiliar ........ .
1 Pintor Artístico ........... ..
1 Porteiro .................. .
1 Servente ............. \ .... .
5 Trabalhador ............... .
60 Trabalhador ............... .
9 Trabalhador ............... .

Ref. de
salário

XIV
VI
VII
VIII
XI
XII
VII
VII
VIII
IX
X

XI

v

VI
VII
VIII
IX

X

XI
VI
VII
XI
VIII
v
VI
VII
VI
VII
VII
·Ix
X

Vf
XIII
XVIII
IX
VI
IV

v

VI

Salário
mensal

800$0
350$0
400$0
450$0
600$0
650$0
400$0
400$0
450$1)
500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0.
350$0
400$0
600$0
450$0
300$0
350$0
400$0
350$0
40.0$0
400$0
500$0
550$0
350$0
700$0
1:200$0
500$0
350$0
250$0
300$0.
350$0

135

Déspesa
anual

9:600$0.
4:200$0
4:800$0
5:400$0
7:200$0
7:800$0
4:800$0
14:400$0
16:200$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
3:600$0
8:400$0
.19:200$0
5:400$0
30:000$0
13:200$0
7:200$0
8:400$0
14:400$0
7:200$0
5:400$0
21:600$0
8:400$0
4:800$0
8:400$0
4:800$0
4:800$0
18:000$1J
6:600$0
4:200$0
8: l00$0
14:400$0
6:000$0
4:200$0
15:000$0
216:000$0
37:800$0
600:000$6

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

1
1
8
1
11

Escriturário ............... .
Escriturário ............... .
Guarda ................... .
I\Jensageiro ................ .

XIV
XV
VIII
VII'

800$0
900$0
450$0
400$0

9:600$0
10:800$0
43:200$0
4:800$0
68:400$0
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Relação dos ~xtranumeráriQs· mensalistas corresp._ondentes à ta-·
bela ,numérica aprovada pelo decreto n. 7. 782, de 3 de setembro ·cte
1941.

SERVIÇO FLORESTAL
onmNAniA

TABELA

1 - Agrônomo XIV t. Aparicio Pereira Duarte.
1 - Auxiliar ele
1.. Salvador Malagrici.

800$0

A!l-1'ôno~o

35(}$0

VI -

1 --' Auxiliar de Ag1·ônomo VI/ -

400$0

.t. Paulo Occhioni.

1 - Auxiliar de Agrônomo VIII -- 450$0
i. Agostinho Girotto.

1 - Armazenista XI 1.. Manoel Augusto Ferreira.

600$0

1 - A1·mazenista XI/ i. Amador de Camargo Simões.

650$0

1 -

Armazenista Auxiliar VII 1 . -Edmundo Pereira.
31-.

Artífice VII -

400$0

-100$0

Afonso de Almeida.

2. Oscar Fortunato da Veiga.
3. Otávio Alves da Silva.
,3 - -Arti{ice VIII L João Evang·elista da RQsa.
2. Joviniano Alves da Silva.
3. Luiz- Antonio Caetano.

1 -

A1'tí{ice IX -

450$0

500$0

1. João Ferreira.

1 - Artífice X Fohseca.

550$0

1 - Artífice XI 1. Manoel Clemente Vieira Filho.

600$0

1. João Jorg·e

~a

1 -

Auxiliar de Artífice V -

1 .. · Ernani da Silva Guimarães.

300$0

ATO~·

2-

nb· PODER .EXEC~IVO

Auxiliar de Artífice VI- 3,;o$o

f. Antonio Kazulbowski.

2. Paulo José Pereira.

4 - Auxiliar d6 Escritório VII- 400$0
1. Armando da Silva Carvalho.
2. Waldemar Avila da Silva.
3. Zenith Vtanna.
4. Vago.
1 - Juxiliar de Escritório VIII- 450$0
1. Ca-rmina Serra.

5 - Au:.cilia-n de Esc-ritório IX -- 500$ú
1. Alfredo Telles Pinheiro.
2. Amélio Dutra cte· Menezes.
3. Eunice Bfaga.
4. Guilherme Alves da Silva.
5. Nei<.~·on Souza Carvalho. ·

2 - Auxiliar de Ese1·itório X 1. Adhemar Campagnac cta Silveira:
2. José Rabelo .
·

550$0

1 - Auxilim· de Rscritório Xl 1. Antonia Vargas Cuquejo.

600$0

2 - Naticante de Escritório VI 1. Ci:rene Viana Cavalcanti.
2. Vago.

350$0

3 - Feitor Y/T 1. Manoel Alves de Sá.
2. Paulino José da Rosa Junior.
3. Sebastião de Oliveira Rocha.

1<00$0

Feitor XI -

600$0

1 1. José Ignacio . Nunes.

1 - Fotógmfo Auxiliar VIII 1. João dos Santos Barboza.

6 -

Guarda V -

Arthur Martins Fraga.
Gregorio Leonardo Leite.
João Bauer.
Manoel Teixeira Dias.
Matheus Camardella.
Neli o Occhioni.
2 - Guarda VI 1. Antonio LÓpes Filho.
2. C!arindo Alves Lage.

IJ50$0

300$0

L

2.
3.
4.
5.
6.

Col. de Leis- Vol. VI

350$0

29
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Guarda VII -

1 -

400$0

1. Hermilio Dias Batista .
.2- Laboratarista Auxiliar VI .c.. 350$0

1 . Armando de Matos Filho.
2. Irene Occhioni.
1 -

Laborator·ista Auxiliar VIl -

400$0

1. Octavio José de Souza.
1 -

Motorista VII -

400$0

J. Ismael Ferreira de Carvalho.
3 -

Motorista IX -

500$0

Motorista X -

550$0

L José Ignacio Xavier.
2. Manoel Braga.
3. Romualdo Pires.
1 -

1. Thomaz Mendes.
1 -

Motorista Auxiliar VI -

350$0

·1. Francisco Oarcerelli.

1 .:.... Naturalista Auxiliar XIJI -

700$0

1. José Francisco Zikan.

1 -

Pintor· Artístico XVIII -

1 :200$0

1. João Batista de Paula Fonseca.
1 -

Porteiro IX -

500$~

1. Joaquim Fra;ncisco Marins.
1 -

Servente VI -

350$0

1. Armando Mendes.
5-

Trabalhador IV - 250$0

1. . Euclides Cassare Ui.
2.. João Evangelino dos Santos.

3. José Fernandes de Oliveira4. Raimundo de Souza.
5. Sebastião Esteves da Silva.
60 -

1 . Alberto Pimentel.
2. Alcides Fernandes.
3. Altari Miranda.

Trabalhador V -

300$0

ATOS DO -PODER EXECUTIVO

.(.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
:16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
-~2.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
'~9.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.·.
59·~

60.

Alteu Garelli.
André Ribeiro.
Antonio Ferreira Gonçalves.
Antonio José Ferreira dós SantosAntonio Lopes da Silva.
Antonio Lopes da Silva Filho
Armenio de Andrade.
Arnaldo Rego.
Arthur Casemiro.
Arthur Ferreira de Ascenção.
Atheneu Pereira de ldacedo.
Benedito José da Silva.
Bernardo Antunes da :?onseca.
Carlos da Costa Miranda.
Carlos Vida! de Miranda.
Carlos Vitoria Faccioli.
Cecilia Rodrigues Pereira-.
Cezario Antonio Corr·eia.
C!audinor de Almeida.
Cypriano Alves de Souza.
Eduardo Elias de Souza
Egydio Maturo.
Eugenio Rodrigues Mourão.
Florença Delegave.
Francfsco Gonçalves da Silva.
Guilherme Correia Pinto ..
João Grustinsky.
João da Silva.
Joaquim Manoel Correa.
Joaquim Monteiro Pere1ra.
Jocelino José Sampaio.
José Alves Antunes.
José Alves Ribeiro.
José Americo.
José Marquetti.
José de Souza.
Leopoldino Antonio dos Santos.
Lourenço Nunes.
J...ucas Monteiro.
Luiz Alves Mourão.
Luiz Amadeu Bendia.
Manoel Antonio Fraga.
Marioel Caro Monteiro.
Manoel FranC'is.~.o de Amorim.
Manoel Leira dos Santos.
Marcilio Pereira.
OScar Santini.
Oscarino Rego.
Oswaldo Gomes.
Paschoal Maturo.
Paschoal .Melloni.
Pedro Ma rins.
Sebastião PerEdra dos Santos.
Silvino Carcereri.
Silvino do Nascimento.
Vital Prudência dos Santos.
Waldemar Reg·o.
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9 -

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

·Trabalhador VI -

350$0

Agostinho de Sou~a.
Albino Ferreira.
Antonio Manhã.
João Carria Filho.
Joaquim Brandão.
José Clemente.
José Urbaniski.
Manoel Antonio Lopes.
Ordelino Narciso Borges.
TABELA SUPLEMENTAR

1-

Escriturário XIV

~

800$0

1. Agostinho RodrigUes Torres.
1 .,.- Escriturário XV -

900$0

i. Mario Franco da Cruz.

8 -

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guarda Vlll -

450$0

Antonio Elias dos Santos.
Antonio Gomes Lourenço.
Augusto Vida! de Miranda.
José Apolinário dos Santos.
José Camillo Cruz.
·
Josino do Nascimento.
Nicola Bendia.
Paulino Pinheiro.

1 1. Floro Cerquei r a.

Mensageiro VII -

DECRETO N. 7.783

-DE

3

400$0

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza a Companhia Carbonifera Minas de Butid a funcionar como
.empresa de mineração, com a faculdade· de emitir ações ao portador e de admitir como acionistas sociedades nacionais, olem
elos cidacüios brasilei1·os.
O Presidente da República, usaúdo da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e, tendo em vista o decretolei n. '1. 985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas) e o decreto-lei n. 3.553, de 25 de agosto de 1941, decreta:
Ar( 1.0 Ê concedida à "Companhia Carbonífera Minas de Butiá"
Sociedade. Anônima, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como empresa de mineração de acordo com o que dispõe. o
art. 6.o § 1.0 do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o decreto-lei n. 3. 553, de 25 de

4·53
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agosto de 1~41, com a faculdade de emitir ações ao portador ·e de
3.dmitir, como acionistas as sociedades nacionais, alem dos Óidadãos
brasileiros, ficando a mesma socie'dade obrigada a cumprir integralmente as leis _e regulamentos em vigor ou' que vierem a vigorar sobr-e o objeto da referida autorização.
·
Art. 2.0 A presente autorização é dada exclusivamen,te para o
fim de aproveitamento das minas de carvão adquiridas no ato de
constituição da companhia autorizada.
Art. 3.0 E?te decreto será transcrito no livro D de "Registo das
Sociedades de Mineração", da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Departamento Nacional da. Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
·
0
Art. 4. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

vARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 1. 784

DE

3

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação (; fiscalizaçãO
da exportação do "ABACATE", visando a sua padronização.
O Pf.esidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 7 4 da Constituição e tendo em vista o que dispõe u art. 6.0 do
decreto-lei n. '334, de 15 de março de 1938~ e o art. 94 do regulamento
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do "Abacate", visando a sua pa ...
dronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 3 .de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República. ·
GE'l'ULIO VARGAS

Carlos de So·uza Duarte
Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização d.a exportação do abacate, baixadas com o decreto n. 7.781~, de 3 ·de setem..hro de 1.941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 834, de
:15 de março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo dec"re;t.o nú ..
mero 5.739, de 29 de maio de 1.940.

Art. f.o' A classificacao do abacate (Persia aratissima), será feita
em claSses e tipos de acordo com as especificações que ora se estabel~qem na forma dos artigos 5.o, 6.0 e 7.0 do regulamento aprovado pelo
<)ecreto n .. 5:739, de 29 de maio de 1940 ..
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Art. 2.0 O abacate segundq a sua- apresentação será ordenado em
duas Classes :
I - Ve-rde- Caracterizado pela coloração verde da casca (e.picarpo).
II .-Roxo - paracterizado pela -coloração roxa da casca ( epicarpo}.
Art. 3.0 - O abacate, de qualquer das classes, observadas as características de Variedades~ estado de maturação e sanidade,. será separadO em três tipos com as seguintes características:
Tipo 1 - Constituído por frutas graudas, em cuja colheita tenha
sido empregado alicate, da mesma forma e variedade, livres de doen..:.
ças, pràgas, machucaduras e arranhões.
Tolerânc;a - Limites miniinos de 32 centímeUos de diâmetro da
maior secção transversal e peso de tl50 gramas.
Tipo 2 - Constituído por frutas de tamanho médio, _colhidas por
meio de alicate, da mesma forma e variedadé, livres de doenças, pragas,
machUcaduras e arranhões.
Tolerância - Limites mínimos de 26 centímetros da maior secção
transversal e peso de 250 gramas.
Tipo 3 - Constituído por frutas de tamanho pequeno, colhidas por
meio- de alicate, da mesma forn1a e variedade, livres de doenças, pragas.
machucaduras P. arranhões.
Tolerância - Limites mínimos de 21 centímetros de diâmetro
da maior seccão transversal e peso de 100 gramas.
Art. 4.0 O abacate que não se 'enquadrar em qualquer das classes
e tipos especificados nos arts. ~2.0 e. 3.0 será classificado abaixo do
padrão.
Art. 5.0 A exportação do abacate em tipos especiais, só poderá
ser feita para atender encomendas dos mercados- importadores, me:...
diante· prévia autorização ·do Serviço de Economia Rural.
Art.. 6.0 A embalagem de abaca'te destinado à exportação será
feita em dois tipos de caixas de madeira clara, leve, livre de nós ..:-,om
as•seguintes peças e dimensões;
Tipo maior - ·2 testeiras e 1 divisão centrai medindo 300 x 100
x 18 milímetros lados em 2 tábuas medindo 660 x 90 x 1O milímetros
fundos e tampos em 6 tábuas medihdo 660 x 90 x 10 milímetros;
'ripo menor - 2 testeirus e 1 divisão central medindo 300 x 80
x 18 milímetros lados em 2 tábuas medindo 660 x 70 x 10 milímetros
fundos e tampos em 6 tábuas medindO 660 x 70 x 10 milímetros.
Parágrafo único. As caiXas levarão sobre os testeiros sarrafos de
comprimento igual a largura da caixa e filas metálicas ou arame galvanizado.
Art. 7.0 Os abacates de tipo 1 destinados à exportação serão embalados em uma camada nas caixas do tipo maior·, e os dos tipos
2 e . 3 em duas camadas .nas caixas menores, usando-se papel envoltório com dimensõ~s proporcionais aos tipos, tendo, no mínimo, G
pontos de resistência ao comprimenlo.
Art. 8.0 Os abacates serão embalados de maneira tal, que as frutas
se apresentem firmes sem serem comprimidas.
Art. 9.o Os certificados de classificação, reSpeitadas as disposições do art. 36 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de· maio de 1940. serão válidos pelo prazo de 5 dias contados da
data de sua emissão ao porto de embarque.
Art. 10. As despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação, e bem assim, aquelas previstas no Regulamento aprovado·
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'

pelo .decreto Ii. 5.739, de ·29 de maio· de 1940, para trabalhos realizados 'a requerimento ou por solicitação da parte ou partes interessa.:..
das, serão cobradas, de acordo com ·a segui~te tabela, por caixa:
I - Classificação (art. 80) inclusive t11'ada de .amostras e
emissão de certificado ....................... .
$010
11 - Reclassificação (att. 39) inclusive emissão de certificado ...................................... .
$020
III - Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ......... .
$030
IV - Inspeções para fins indicados nas alíneas c é d do
art. 79 ..................................... .
$010
V - 'l'ax::t. de fiscalização da exportação (art. 5.0 decretolei n. 334, de 15 de março de 1938 e artigos
70,
1
81 e 82 do regulamento aPJ·ovado pelo decr eto número 5. 739, de 29 d.e maio de 1940) inclusive
emissão de certificado ....................... .
$015
Art. 11. Os casos omissos serãO resolvidos pelo ServiçO de Economia Rur~l, corri aprovação do Ministro da Agricultura.

DECRETO N. 7. 785 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova ás especificações e tabelas parÇt a classificaçilo e fiscalização
da exportação de Farinha de Mandioca, visando a sua pad;·onização
O Presidente da República, usando das. atribuições que lhe confere o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do
regulamento aprovado pelo d-ecreto n. 5. 739, .de 29 de maio de ·1940,
decreta:
·
Art. 1.° Ficam api·ovadas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização de exportação de "fari.nha de mandio<:!a ", VJfando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Agricultura.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
;)3.0 óa República.
GETüLIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.
·Especificações e tabelas para a classificaçãO e fiscalização da exportação de farinha de mandioca, baixadas com o decreto n. '7.785, ·de
3 de setembro de 1941, em virtude dc.tS disposições do decreto-lei
n. 334, de 15 de março de 1.938 e do regulamento aprovado pelo
decreto n. 5.739, de 29 de maio de i940.
·

Art. 1.0 - E éonsiderada farinha de ma di oca, o produto obtido
das· raizes da Manihot utilíssima,. Pohl, que, devidamente limpas,
descascadas, raladas e torradas se apresentar no comércio sob a forma ·granular, grossa ou fina, sem acidez, sem pó e destinadas à. alimentação.
·
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Art. 2.0 A classificação da farinha de mandiOca será feita- em
tr€.&. tipos, de acordo com as especificações que ora se estabelecece~•~- na forma dos ·artigos 5.0, 6.0 e 7.O do regulamento aprovado :Pelo
.decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940;
Tipo 1 - Primeira
Tipo 2 -- Segunda
Tipo 3 - Terceira.
Arl. 3.0 As carecterísticas exigi-das para e;;s·es tipos são a-s séguintes:
Tipo 1 - Primei1'a - ·Farinha de fabrico, esmerado, bem torrada, fina ou grossa, uniformemente granulada, de cor clara, isenta
Qe impurezas, sem acidez, sem pó e sem fiapos.
Tolerância - ColoraÇão até creme-clara.
Tipo 2 -- Segunda -- Farinha de boa fabricação, bem torrada,
fina ou grossa, granulada, de cor clara ou creme-claro, isenta .de
impurezas, sem acidez, sem pó e sem fiapos.
Tolerância - Coloração ligeiramente amarelada e máximo de
1% de partículas ou aglomerados (carocos), porem limpos.
Tipo 3 - Te1·ceira - Farinha bem torrada, fina ou grossa, de
cor clara, creme ou amarelada, limpa e isenta de impurezas.
Tolerância Máximo· de 1 o/o de partículas ou aglomerados,
1 t)'c de raspas e fibras, 2 % de pontos pretos e 3 % de' pó.
Art. 4.0 A farinha de mandioca não compreendida nos tipos
indicados será classiftcada abaixo do padrão.
Art. 5.0 A farinha de mandioca será acondicionada em sacos
novos de algodão ou similar brancos, limpos, com a capaci-dade de
60 (sessenta) quilos.
Art. 6. 0 Os certificados de classifira~;.ão, re~peibrlas as rl·isposições do art. 36 do regulamento apl·ovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, serão válidos por 120 (cento e vinte) dias,
contados ü·a data de sua emissão.
Art. 7.0 As despesas relativas à classificação c a fiscalização
da exportação da farinha de mandiocn, bem assim aquelas previstas no regulamento aprovado pelo' décreto n. 5. 739, do 29 de maio
de 1940, para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação da parte ou partes interessad·as, serão cobradas de acordo com a
seguinte tabela, por saco de 60 quilos.
l - Classificação· (art. 80 do regulamento citn.do) inclusive emissão de certificado .................. .
$050
li - ReClassificação (art. 39 do regulamento citado) inclusive emissão de Certificado .......... , ...... . $050
111 -Arbi-tragem (ar~ .. 84 do regulamento citado) ....... . $050
JV - Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d do. art. 79 do regulamento citado .'. . . . . . . . . . . . . . . . . $050
V - Taxa de fisCalização da exportação {art. 5.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938 e artigos
81 e 82 do regulamento citado) inclusive emissão de certificad-o . . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . $05()
Art. 8.0 Os casos omissos serão resólvidos pelo Serviço de EcO.;:
nomia -Rural com aprovaÇão do Ministro da Agricultura.
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DECRETO N. 7. 786 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova as: especificações e tabelas pa:ra a classificação e fiscalização
da ea;portação de "Cumarú", visarulo a sua padronização
O Presidente da República, usando das atribuições que ihe cou...
fere o art. 74 da Constituição .e tendo em vista o que dispõe o artigo 6. 0 do denreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do
regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio rle 1940,
decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do "Cumarú", visando a
sua padronização, assinadas pelo Ministro do Estado dos Negócio:3 da·
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
5~.o

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
da República.
GE'IVLIO

VARGAS.

Carlos de Souza Dum,te.
EspecificaÇões e tabelas para a classificação e fiscalização da expor ..
tação do cumarú, baixadas com o decreto n. 7.786, de .3 de· setem ..
hro de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, (le
:15 de março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo decreto-lei
n. 5.739, de 29 de maio de i940.

Art. f.O A classificação .do "Cumarú" ou "fava tonka" Dipterix
odorata, Wild, será feita em classes e tipos de acordo com d.S especificações que ora se estabelecem na forma dos arts. 5.0, 6.0 e 7 .O rto
regulamento aprovado pelo decreto n,. 5. 739, de 29 de maio de 1 §40.
Art. 2.0 As classes a que se refere o artigo anterior se1.'ão ca-·
racterizadas da seguinte maneira:
I - Cumarú em estado natural, ou sejam sementes sem ueuhum
tratamento.
'
II - Cumarú beneficiado, ou sejam sementes com uma camada
ou revestimento de aparência cristalina e resultante da 'ação do álcool sobre a ctimarina.
Art. 3.0 - O Cumarú no estado natural será claSsificado em
quatro tipos, com as seguintes características:
Tipo 1 - Constiuido de sementes de cor riatural e uniforme,
em bom estado de sanidade e medindo 35 a 40 milímetros de comprimento.
Tolerância - 0,5 % de impurezas e 1 % de sementes defeiluosas ou danificadas.
Tipo 2 - Constituido de sementes de cor natural e 'lniforme,
em bom estado de sanidade e medindo 30 a. 35 milímetros de comprimento.
Tolerância -· 0,5 % de impureZas e 2 % de sementes defeituosas .ou danificadas.
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Tipo 3 - Constituido de sementes de coloração natural e uniforme, em boas condições de sanidade e medindo 25 a 30 mil.fmetros
de comprimento.
Tolerância - 1 o/o de impurezas e 2 o/o de sementes defeituosa~
ou danificadas.
Tipó !1 - Constitu_ido de sementes do vários- tamanho'>, satisfazendo em relação à cor e ao estado de sanidade as mesmas exigências estabelecidas para Os tipos precedentes.
Tolerância - 1,5 o/o de impurezas e 4 o/o de sementes defeituosas ou danificadas.
Art. 4.. 0 O Cumarú beneficiado será classificado em quatro tipos, com as seguintes características:
Tipo 1 - Constituido de sementes com reVestimento homogêneo, de bom aspecto, em boas condicões de sanidade, isentas de impurezas e medindo 35 a 40 milímetros de c.omprimento.
Tolerància - 1 % de sementes· defeitUosas ou danificadas.
Tipo 2 - Constituido de se-mentes com revestimento homogêneo, de bom aspecto, em boas condições de sanidade, isentas de imp'urezas e medindo 30 a 35 milímetros de comç-rimento.
·
Tolerância - 2 % de sementes defeituosas ou danificadas.
Tipo 3 - Constituído. de sementes com revestimento homogêneo, de bOa aparência, em boas condições de sanidade, isentas de impurezas e medindo 25 a 30 milímetros de comprimento.
Tolerância - 3 o/o de sementes defeituosas ou danificadas.
Tipo 4 - Con'stitnido de sementes de vário's tamanhos, isentas
de impurezas e satisftp;endo em relação ao revestimento, ao aspecto
e ao estado de sanidade as mesmas exigências estabelecidas para os
tiros 1, 2 e 3.
Tolerância - 11 % de sementes defeituosas ou danificadas ..
Art. 5.0 Serão c-onsideradas defeituosas as sementes imperfeitas, chochas e ardidas; danificadas, as quebradas e impurezas, paus,
pedraS, terra, e outros corpos ou substã.ncias estranhas ao -produto,
bem como os detritos da própria semente retidos na embalagem respectiva.
Art. 6. 0 Será classificado abaixo do padl'ão o cumarú· em es..:.
tado natural ou b8neficiado cu~os característicos não se enquadrarem nas da escala de tipos adotada.
Art. 8.0 Os c-ertificados de classificação; respeitadas as disposições do art. 36 do regulamento aprovado pelo ,decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, serão válidos pelo Prazo de 12ú dias conta~
dos da data de sua emissão.·
Art. 9.0 As despesas relativas à cla'ssificação' do cumarú, em
estado· natural e beneficiado bem assim aquelas previstas no regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de !940,
para trabalhos realizados a requerimento on por solicitação da parte
ou partes interessadas, serão cobrados de acordo ·com .a segainte tabela, por quilo de cumarú :·
I. Classificação (art. 80) inclusive tirada de amostra e emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certificado . . .. ...... .... .... .... ............ .... ....

$045
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IIL Arbitragem (parágrafo único do· art. 84) . . . . . . . . . . . .

$020

IV. Inspeções para fins indicados nas alíneas c e d.-do artigo 79 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
V. Taxa 1de fiscalização da exportação (art. 5.o do decretolei n. 334, de !5 de março de 1938 e artigos 70, 81 e
82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940) inclusive _emissão de certificado . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .

$005

$005
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Eeo-

nomia Rural com aprovação do Mi:rlistério da Agricultura.

DECR!i:TO N. 7. 787 -

DE

3

DE SETEMI3H.O DE

19li 1

Extingue cargo e.xcedente
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0 ,
alínea n, do· decreto-lei n. 3 .19õ, de 14 de abril de . 1941, dooreta:

Art. 1. 0 :Fica extinto um ( 1) cargo da classe E doa- carreira de
Prático Rural, do Quadro úni<Jo do ~Iinistério da Agricultura, vago
em virtude da exoneração de Cados Bordini Lisbôa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mes~o Quadro do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1941, 120. 0
dência e 53. 0 da República.

da

Indepen-

GETULIO VARGAS.

Carlos â'e Souza l.Jtuarte;
DECHETO N. 7.788 -

DE

3

DE SETEMBI\0 DE

1941

Suprime cm·go extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos t8rmos do art. 1.0 ,
alfnea n, do decreto-lei n. 3.19•5, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. L° Fica

~uprim'ido

um (1) cargo da classe G, da carreira

de Almoxarife do .extinto Quadro I! do Ministério da Viação e Obras

Públicas, vago em virtud·e do falecimento de Victorino Rodrigues
Pires, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2_. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Hio d-e Janeiro, 3 de setembro de 1941, 1.20. 0
dência e 53.0 da República.

da

Indepen-

GETULIO VARGAS.

João,de Mendonça Li'/iM.
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DECRETO N. 7. 789 -

DE

3

DE ·SETEMBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O· Presidente da República, . usando da atribuição que lhe confere !J art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0 ,
alínea n, ·do dec.reto-lei n. 3 .195, de I4 de abril de 1941, dooreta:
Art. 1 . o Fiea extinto um ( 1) cargo da classe E, àa carreira de
Servente, do extinto Quadro li do Ministério da Viação e Obras Públicas vago em virtude do falecimento de Arnaldo Carlos Pestana,
ficando sem aplicação a dDtação correspondente.
·
Art.. 2. 0 Revogam-se as disposições em _contrário.
Rio d<! Janeiro, 3 .de setembro de 1941, 120. 0
dência e 53.0 d~.t República.

da

Indepen-

GETULIO VARGAS .

.João de Mendonça

DECRETO N. 7. 790 -

Dl<

4

DE SETEMBRO DE

Lima~

1941

Ap1'0Va 1JJ'ojeto e orçamento, para o prosseguimento das-obras da avenida de Jequitaia

fere

O ;presidente da República, usando da atribuição que lhe conQ. art. 74, letra "a''; da Constituição, decreta:
Artig'O. único. Ficam aprovados o projeto e respectivo orç.amoot.o

Que com este baixam, rubricados pelo diretor de Divisão de Orça-

mento do Departamento de Administracão dO Ministério da Viação e
Obras. Públicas, para o prolongamento da avenida da Jequitaia, compreendendo os trechos ·entre a rua Miguel Calmon e avenida Frederico Pontes, praca Padre Natividade e a ftl'tura praça da Bandeira e
entre esta e a praça da República.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis
13.108:000$000 (treze mil cento e oito contos de réis), depois de
apuradas em regular tomada de ·cdntaS, correrão por conta do produto do adicional do 10 o/o sobre as taxas do porto, de acordo com o
contrato em vigor, e de verbas orc.amentárias que a esse fim sejam
destinadas.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS •

João de Me7ldonça Lima-.
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DECRETO N. 7. 791 -

DE

4

DE

Mi

SETEMBRIJ DE 1941

Autoriza. o cidoAião brasileiro Adão Martiniano Saraiva a
pedras preciosas

comcp~~ar

O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe oon.. fere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n. 4~6, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica aUtorizado o cidadão brasileiro Adão .Martiniano Saraiva, res1dente em Diamantina, Estado- de Minas Gera.is,
a· comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4
de junho de 1938, consü~uindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa-.

DECRETO N. 7. 792 A~ltm'iza

DE

4

DE SE'l'EMBRO DE

1941

o cidadão bra.sileiro José Luiz dos Santos a comprar
pedras preciosas

,Q Presidente da Repúbliça, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o
decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro José Luiz dos
Santos, residente em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a comprar p·edras preciosas nos termos do decreto.:.lei n. 466, , de 4 de
jullho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto .
.Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 ela Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 793 -

rm 4 DE .SETEMBRO DE 194!

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.o,
alínea n, c;l<J decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um {1) cargo da classe B da carreira
de Estacionário, do Quadro único .do Ministério da Agricultura,
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vago em· virtude da exoneração de Wlison Gomes,· ficando sem aplicàção a dotação correspondente.
Art ..2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, '' de setembro de \941, 120.0 da Independência
e 53.o da ,República.
GE'I'ULIO VARGAS •

Carlos de SOuza_ DuaTte.

DECRETO N. 7. 79!! -

DE

4

DE SE'l'E!\IBRO DE

194 '1

Supr'ime cm·gos extintos
. O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o artl. 74, 1etra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0,
alínéa n, d'J decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 19.\1, decret:J.:
. Art. 1.0 Ficam suprimidos 6 cargos de classe H, da carreira de
Médico Psiquiatra do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saude, vagos em virtude cta nomeação para outro cargo de:
Paulo Franklin de Souza F.lejalde, Albe!'to Amadeu Lohaman, Augusto Luiz Nobre de Mello, Vicente Fernandes Lope~ e da exoneração
de Edson de :Araujo Costa e da promoção de Alipio de Sales Pessoa,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Ar:t. 2.o Revogarri-se as disposiÇ,ões em contrário.
Rio de Jarieiro, /.1: de ·setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO l\. 7. 795 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, let.ra a, da Constit11il;ão e nos termos do art. 1.0,
alfnea n, do decreto-lei n. 3.19\5, de 14 de abril de 1941, decreta:

1\.rt.. 1.° Ficam extintos seis (6) cargos da classe F da carreira
de Telegrafista do Quadro III - Parte Suplementar, -do Ministério
da Viação e Obra&" Públicas, vagos em virtude da demissão de Raymundo Diniz Barreto, da aposentadoria de Eulina Vicente Mendes
de Paiva, Ponciano Manoel J"oaquim Duarte, Raymundo de Freitas
Sampaio e Lucio Saraiva da Fonseca e da exonerar_;ão de Venancio
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Lima, devendo a dotação correspondente ser levada a
Conta Corrente do Quadro III - Parte . Permanente
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposir.,ões em contrário.

crédito da
do referldo

Rio ·cte Janeiro, fi de setembro de 1941, 1'20.0 da Independência
e 53.o da República.
GETqLIO VARGAS.

João de Mendonça Lim(l.
DECRETO N. 7. 796 -

DE

4

DE SETEMBRO DE 1941

-Outo'rga concessão, a Carlos Gtandi pm·a distribuir energia ternwelétrica no 6.o Distrito do Municipio de Nova lguassú, Estado do
Rio de Janeiro, e autoriza a construir um.a usina termo-elétrica
no mesmo distrito.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con-fere o art. 74, letra "a:" da Constituição e nos termos dos a:r't.s. 150
do Código de Aguas (decreto n. 2L643. de 10 de julho de 1934), 5.0
. do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938 e 10 do decretolei n. 2.281, de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada a Carlos Grandi concessão para distribuir
energia termo-elétrica no 6. 0 Distrito do Município de Nova Iguassú,
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A energia destina-se a serviços públicos, serviços de utilidade pública e comércio de energia no 6.0 Distrito do
Município de Nova Iguassú, Es1tacto do Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 Pal'a produzir a energia destinada à distribuição, fica o
concessionário autorizado a construir uma usina termo-elétrica, no
distrito a ser servido, com a potência de sessenta (60) KW, no gerador.
Art. 3.0 Sob pena de caducidade do presente decreto, o concessionário obriga-se a assinar o contrato de concessão dentro do prazo
de um (1) mês, contado da data da publicação da aprovação da respectiva minuta pelo ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas do D. N. P. M., e submetida à aproVação do ministro da Agricultura.
'
·
Art. 5.0 A presente conceSsão vigorará pelo. prazo de trinta, ( 30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato no Tribunal
de Gontas.
·
Art. 6. 0 O capital a remunerar .será o efetivamente invertido
nas instalar;;ões do concessionário, em função de sua indústi·ia, concorrendo, de forma permanente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7. 0 As tabelas de pre(ió de energia seÍ'ão fixadas pela Divisão de Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de
acordo com o disposto no art. 180 do Código de Aguas, sendo que .a
justa remuneracão do capital será fixada no contrato disciplinar da
presente concessão ..
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Arrt. ·s.o Para a manutenção da integridade do capital a que se
refere o art. 6. 0 do presente decreto: será criado um fundo de reserva que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou
impostas por acidentes.
Parágrafo úniso. A constituição desse fundo, que se denominará
"fundo, de estabilização" será· realizada por quotas especiais, que incidirão sobre as tar·ifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo-se em vista: a duração média do material a
cuja renov.ação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época ·cta revisão das tarifas:
· Art. 9.° Findo o prazo da c'oncessão, reverterá à União tàda a
propriedade do concessionário que no momento existir em função
exclusiva e permanente da produção, transmissão, tranSformação e
distribuição de energ·ia elétrica, referente ao serviço concedido, mediante indenização. do custo histórico deduzido da depreciação e da
amortização existente, de conformidade com o estipulado nO art. 165
do Código de Aguas.

Art. 10. Se a União não fizer uso do direito que lhe concede o
artigo precedente, o concessionário poderá requerer, na forma que
fôr estipulada no contrato· da presente concessão, a renovação da
mesma.
Art. 11. O concessionário gozará, desde· a data do registo de
que tra•ta o art. 5. 0 e enquanto vigorar esta concessã"o, dos favores
constantes do Código de Aguas e das leis especiais sobre a matéria.
· Art. 12. Revogam-se as disposicões em contrário. ·
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 19/.d; 120.0 da Independência e
53.o da República.

GETULIO

VARGAS,

Cm·los de Souza Dua'tte.

DECRETO N. 7. 797 -

DJ!!

4

DE SE'I'EMBRO DE 19/d

Autoriza. o cidadão brasileim Antonio Ma1·qu.es Pio ·a pesqu·isur m·ica
e associados no municíp1:o de Santa MaTia do Suasstt.í do Estado
de Minas Gerais

O Presidente da República, .usando da atribuicão que lhe confere
e artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 19W (Código de Minas), dooreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Marques Pio
a pesquisar mica e associados numa área de cem hectares (100 Ha.)
situ"ada no lugar denominado "Córrego da Poaínha", distrito de Poaiat
municípiO de Santa Maria do Suassuf do Estado de Minas. Gerais, .:\rea
·essa .delimitada por um quadrado com mil metros (1.000 m.) de ladot
cujo vértice tornado pa1·a pQi1to de partida está situado a quinhentos
e Iioventa metros (590 m.), trinta e cinco graus noroeste (35°NW) da
confluência do córrego da Poaínha- com o córrego da Bandeira e os
lados adjacentes a esse vértice teem as seguintes orientações magnéticas: setenta e seis graus trinta minutos nordeste (7·6°30'NE) e treze
graus trinta minutos sudeste ( 13°30'SE), respectivamente. Esta auto-
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rização é outorgada mediante as condições do art.. 16 do Código de
Minas e seu números I, IT, III, ,IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 o· concessionário da autorizaoão poderá utilizar-se do
pr:odutü da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiO
dos trabalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula. na
forma do parágrafo único 'do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub--solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e .1.0
do citado Código.
·
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
DeparLalnt-\Hto Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
díscrimin<J.dos no art. 71 do mesmo Código, na formfr deste al't.igo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será umu via
autêntica deste decreto, pagar·á a taxa de um Conto de réis (1 :000$0}
c será t1·nnscriCo no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodllç:ãa:Mineral do i\linistério da: Agricultura
Art. 7.0 Revogam-?e as -.disposições em contrário.
Rio ele. Janeiro. 4 de s·etembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da Repúblicá.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7. 798 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1941

AtltDJ•lza o cidacWo brasileiro Heito?' F?'eire de Carvalho a pesquisar
üm,enita e associados no numi.cípio de Colatina.. do Estado do Espítito Santo
O Presidente cta República, usando da atribuiçi'.io que lhe conf(~re
o art. 74, letra a, da ConStituiçiio, e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código ele .Minas), clec~·eta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Frei':e de
Carvalho a pesquisar ilme.nita· e associados na margem esquerda da
Lagoa de Jluparanã, município de Cola tina, do Estado do Espírito Santo,
numa área de quinhentos hectares (500 Ha.), delimitada por uma faixa
de comprimento doze mil e quinhentos metros (12.500 m.) por quatrocentos metros (400 m.) de largura, medidos seguindo a linha do nível
de água, sendo duzentos metros (200m) para cada lado dessa linha·.
D ponto inicial de amarração da ,área é determinado por um alinh<lmento de direção setenta e três graus e trinta minutos noroeste
(73°30'N\V) e cento e setenta e cinco metros (175m.), partindo do
marco quilométrico número vintz o dois (km 22) da estrad:. . flr. rodaCol. de Leis- Vol. VI
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gem ~inhares São Mateus. Esta á.utorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente menciona-das

neste decreto.

ArL 2.0 O concessionário da autorização poderá Utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de· estudo sobre o minério e custeio
do" trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduCa ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos 'números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-saio para os fins da pesquisa·, na forma dos arhgos 39 e 4.0
do citado Código.
Art. 5.0 . O concessionário da autorização ·será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma, deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização .de pesquisa, qtle .será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção
Min,eral do Ministério da, Agricultura
Art. 7.0 Revogam-se as, disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 4 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e .53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Dua.rte
DECRETO N. 7. 799 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1941

Autm·iza o cidadão bra.silei'm Heitor Freire de Carvalho a pesquisar
Umenita e. associados no rn.unicípio de Co latina, do Estado dO
Espírito Santo

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuiçãO que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decretolei n. 1.9.85; de 29 de janeiro de 1940 (Código de, Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileira Heitor Freire de
Carvalho a pesquisar ilmenita e associados na margem esquerda da
Lagoa de Juparanã, município de· Colatina, do Estado do Espírito
Santo, numa área de quinhentos hectares (500 Ha.), delimitada por
uma faixa de comprimento doze mil e quinhentos metros (12.500 m)
por quatrocentos metros (400 m) de largura, medidos seguindo a
linha_ do nivel dágua, sendo duzentos metros (200 m) para cada
lado dessa linha. O marco inicial de amarração da área é determinado por um .alinhamento de direção dois graus e trinta minutos
nor.deste (2030'NE) e oito mil cento e vinte e cinco metros (8.125 m)
partindo d3; margem esquerda, ·onde a lagoa se lança no rio Juparanã.
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Estado autorização é outorgada mediante as condições I, li, III, IV,
VII, IX 'e outras do citado Código não éxpresamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizil.Qão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de ~studo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
. Art. 3.0 Esta 'autorização será declarada caduca ou nula, na·
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
l\I~nas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 ,do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às serVidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
·
Art. 5. 0 O co~1cessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral· e gozará dos favores
discriminados no art. 71 elo mesmo Código, na forma deste artigo·.
Art. 6.0 O título da al.1torizaç.ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Min'eral do Ministério da Agricultura.
At:t. 7.0 Revogam-se as disposiç,ç_es em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS :

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.800 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1941

A.tttoriZa o cidadão brasilei1•o Eu1·ico Tavares Romariz a pesqruisar
ouro e associados no. m'~.tnicipio de Porto de M6z~ do Estado
do Pará
O Presidente da República, usando -da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da ConstituiçãQ, e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeil'o de 1940 (Código de MiJ;ms), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro EUrico Tavares
Romariz a pesquisar ouro e associados numa área de cem hectares
(100 I-Ia.) situada no lugar denominado "Volta Grande do Xingú",
distrito de Souze1 do município de Porto de Móz, do Estado do Pará
e constituida por uma faixa marginal ao riacho Grota do Otaviano
ou Grota da Pedra, tendo mil seiscentos e setenta metros (f .670 m)
de comprimento contados sobre o eixo do mesmo riacho e seiscentos
metros de largura sendo trezentos metros (300 m) para cada lado
desse eixo. Esta .autorização é outorgada mediante as cOndições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, III, IV, VII, IX e
oub'as do citado Código. não expressamente mencionadas neste
decreto.
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Art. 2.o O' concessionário d:i autorização- poderá utilizar-se do
prodÚto da pesquisa para finS de est'udo sob're o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada cadu~a ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 2'! e do art. 2G do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado a_rt., 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. /1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e, 40 do citado Código,
Art·. 5.0 O conc-essionário da autorização será físc"alizado pelo
Departamento Nacional da· Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.? O título da autorização de ·pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa .de um cont.o de réis (1 :000$0)
e será transcrito nO livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minet·al do Ministério da Agricultura.
Art.
Revogam-se as disposições em contrário.

z.o

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, '120.0 da Independência
e 53.o da República.
GE'l'UL!O VA~GAS.

--DECRETO N. 7 .8Ó1 -

DE

Carlos ele

4 DE

Sot~za

SE'l'EMBRO DE

Duarte.

1941

Auto1·iza o cidadão bras-ileiro Diler·mando Rocha a pesqtlj,.sar rnico ~
associados no Município de Conselheiro Pena, do Estado de .Mino.s
Gerais
,
O Presidente da República, usando da atl'i'buição que lhe confer-e
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e noa termos do decreto-lei .'itúmero L985, de 29 de janeiro de 1940 (Gódigo de Minas), decreta:
Art: 1.° Fica autorizado o cidadão bra.süeiro Dilcrmando H.ochc1
a pesquisar mica e associados em terrenos devolutas, situados nD
lugar "Ba"rra do Pau d'Alho''; distrito -de Penha do Norte, Mnnicip]o
de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, numa úr·ea do cinquànta hectares (50 Ha.) delimitada por um retângulo que tem um
de LSeus vértices a distància de oitocentos e trinta e cinco' metros
(835 m), rumo dezoito graus e quarenta e cinco minutos sudeste
( 18° 45' SE) da ponte sobre a confluência do Ribeirão, Pau cl'Alho
coin o Córrego Antonio Chumbo e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações m·agnéticas: oitocentos metros csno m) para
Oeste (W) e seisuenLo6 e vinte. e cinco metros (625 m) para o Sul (S),
Esta·autorizaç.ão é outorgada mediante as condiç.ões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, UI, IV, VII, IX e outràs cto c.itado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
prodlito da p·esquisa para fins de estu-do sobre o minérJo e custeio dos
trabalhos,
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma. do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem- os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades visiilhas eStão sujeita.s às s·m'vidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e-40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário ·cta autorização será fiscalizado P·elo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos, favores
discriminados no art. 71 dq mesmo Código, na form.a dest'e artigo.
Ad. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a "taxa de quinhentos mil réis (500$0)
~ será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da AgTicultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiçõe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 d_a Independência c
53.0 da República ..
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 802 -

DE

4

DE SETE~'IBRO DE

1941

A. utoriza o c-idadão brasileiro José de Miranda FeTnandes a pesquisa-r
carvão mine1·al e associados no Município de Jtamarandiba, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç~o e nos termos do decreto-lei nú.mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Gódigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasHei·ro José de Miranda Fernandes a pesquisar carvão mineral e associadoo numa área de mil
hectares (1.000 Ha.) situada no distrito de Barreiros, Município de
Itamarandiba, Estado de Minas Gerais, constituida por uma faixa cuju
-eixo coincide com o do Ribeirão Curralinho, tendo dois mil e. quinhentos metros (2.500 m) de largura, sendo mil duzentos e cinquenta metros (1. 250 m) para cada lado de&Se e-ixo e delimitada por duas retaoS
d-e_ rumos trinta. e oito gTaus noroeste (38° NW} e quarenta e quatro
graus noroeste ( 440 N\V) cujos centros estão s-ituados, respectivamente,
à oitocentos e sess-enta metros (860_m,) rumo trinta e oito graus· e
trinta .minutos sudoeste (380 30' SW) e três mil duz·entos e quarenta
metros (3.240m), rumo quarenta e cinco graus nordeste (45° NE)
da confluência do Ribeirão do Curralinho com o "Córrego do CemitériO.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressn;m~nte mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para. fins d-e estudo sobre o minério e custeio' dos
trabalhos.
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Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou ·nula, m\
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas,. se ocorrerem os .motivos previstos nos números I e li do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.,
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
sOlo -e sub-solo para os fins da pesqüisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
_ _Art. 5.0 O concessionário. da autorização -será fiscalizad.o pelo
Departamento Nacional da P:todução Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo C.ódigo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorizaç.ão de pesquisa, que -será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e .ser'á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçáo
Mineral do MininStério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as dioSposições em conbrário.
Rio de Janeiro, 4 de ·setembro de 1941, 120.0 da Independência e
"53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte .
. DECRETO N. 7.803 -

DE

4

DE SETEMBRO DE 1~41

Autoriza o cidadão brasileiro E1·nesto Julio Hegner Q. pesquism• pedras coradas, mica e assoc.iados ·no município de Governadmt'
Valadares do Estado de Minas

G~rais

O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de ·29 de janeiro de 1940 (Código de ~!inas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Julio
Hegner a pesquisar pedras coradas,· mica e associados numa área de
cem hectares (100 Ha.) situada no
lugar denominado "Cabec:eiras do
Córrego do Onça" ou "lnhanha 1', distrito de Chonin, municipio de
Governador Valadares. Estado de Minas Gerais ·e delimitada por um
quadrado de mil metros ( i.OOOm) de lado teiJ,do um vértice a seis·centos e vinte c cinco metros (625m), na direção oitenta e cinco
graus sudeste (85°SE) magnético da confluência. dos córregos Escondido e Estrada e os lados adjacentes a esse vértice os seguintes
rumos magnétiCos: setenta e nove graus sudoeste (7.9°SW) e onze
graus noroeste (11°NW). Esta. autorização é outorgada rpediante as
colldições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, 111, lV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o_ minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nuía, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos. nos números l e 11 tiO
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. · 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo .e sub.solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do ·citaao· Código. ·
,
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelu
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favor~s
discriminados no art. 71 do mesm·o Código, na forma deste artigo.
·Art. 6.0 O "título da autorização- de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no ·livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1941, 120.0 da lndepcndCncia -e
53.o da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Ducu·te.

'

DECRETO N. 7. 804 -

DE ~ DE SETEMBRO DE

1941

A.utm'iza o cidadão brasile·lro Alcindo Vieira a pesquisar rnaanesUa
e associados no município de Brumado do Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.98!>,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcindo Vieira u
pesquisar magnesita e associados numa área de duzentos e noventa
hectares {290. Ha.), localisada na Serra das Éguas, município de Brumado do Estado da Ba_ía, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice situado a mil trezentos e trinta metros
(1.330m), ·rumo cinquenta e cinco graus quarenta e cinco rúinutos
noroeste (55°45'NW) da intersegão da Estrada de Pirajá com o 1\iac
cho. da Boa Vista e cujOs lados teem os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: dois mil oitocentos e cinquenta e .um metros
(2.851m), quarenta e quatro graus sudoeste (44°SW); novecentos e
quarenta e sete metros (947m), _quarenta e seis g'raus noroeste
t4·6°N\V) ; mil e seiscentos metros ( 1. 600m), quarenta e quatro graus
sudoeste (44°SW); dois mil e noventa e sete metros (2.0Y7m), quarenta e. seis.graus sudeste {460SE); seiscentos metros (GOOm), 'quarenta e quatro graus nordeste (44°NE); novecentos e setenta metros
(970m), quarenta e seis graus noroeste (460NW); três mil ·oitocentos
e einquenta e um metros (3.851m), quarenta e quatro graus nordeste
(44°NE) e cento e oitenta metros (180m), quarenta e seis graus nordes,te ( 46°NE), respectivamente. Esta . autorização. é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Mínas e seus números
I, Il, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessioriário da autorização· poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiO
dós trabalhos.
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Art. 3.o Esta· autorização será declarada caduca ·ou· nula, na
fornia do parágrafo único do art. 24 e ·do art. 26 "do Código d~
Minas, s.e ocorrerem os motivo.s previstos nos números I e I1 do
citado art. 2~ e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades Yizinhas estão sujeitas às servidõe.s
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do cilada Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art, 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorizaeão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto; pagará a taxa de dois contos e novecentos mil
réis· (2: 900$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodl!ção l\'!ineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 .Revogam-se sa disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 dé setembro
53.0 da Hepública.

de~

1941, 120.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Cm•los de Souza Du.m•te.

DECRETO N. 7. 805 -

DE

4

DE SE'l'EMBRO DE

1941

Attloriza o cüladão b1·asilci1·o 1\laldom.ú·o D-ias Baptista a pesquisar
calcá1·io no mnn"ic"ip·io de Su1'ocaba do Estado de São Pattlo

O Pt·csidentc ela ncpúblicn., usando ela atribuição que lhe c011fere
o art.. 7A, lclra a, da Constituição e nos termos do dc(weto-lei número
1.985, fle 20 ck janeiro de 1940 (Có.Jigo de MinaS'), derreta:
Art. t.O Fjeu_ autorizado o cidadão bl'asileiro Wa,ldomiro Dias
Baptista a. pesquisar calcário numa úrea de quatorze hcclares e trinta
áres- (1!1,80 Ha.) no lagar denominado "Lavra~ Velhas", distrito de
Salto de Pirapora. municípw de Sorocaba, Estado de S'ãO Paulo, área
es:sG. delimitada por um· quadrilátero tendo um vértice situado no
quilúnletro vi Hte e quntl·o (Km. 24) da estrada de l'Odagom SoroeabaGalt.o ele: Pirapora e cujos lados icem os seguinles compÍ'imentos e
oriimt<:u;ões magnóttcas: duzentos e quan~nta metros (2110 m), oitenta
(~-oito graus t;Udóstc (88. 0 SE'); ~eiscentos c dez metros (610 rn-) ,. (!U3f.orze gr-aus sU:désle (14.o SVV); duzentos e quarenta metroS' (24ü m),
oitenta e cinco graus noroéstc (85. 0 N\V); seis{'-entos metros (600 m) 1 .
qll.atorze g['aus nordéste (111.0 NE). J;::;sta u.utorização é outorgada me~
dümLe a::; cundiçõcs do m·t. lô do Código do Mina.s e seus números I,
Il, UI, IV, VII. IX e ouü·as do citado Código não expressamente meu·
cionadas. neste decreto.
'
Art. 2.o O concesSiomh-io dri. n.utorização poderá utilizar-se do
,produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização Será declarada caduea ou nula, n-ã
fol'ma, do parágrafo únic·o do art. 2-í e do art. 26 do Código do
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Minas, se ocorrerem os motivos pfevislos nos números I e II do
citado· urt. 2·4 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4·.o As p.ropriedat;J.es vizinhas estão sujeitas às servidões de
f:Olo c sub-solo para os fins da pesquisa, ua forma dos artigos 39 e 40
do citado Cód_igo.
Ar·(. 5.0· O c-oncessionário da auloriza(,'.ão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores diseriminados no arL. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título de auto·rização de pesquisa, que será uma .via
mlifmt.ica deste derreto . pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
( 150$000) e será· transcrito no livro próprio da Divisão de F'mnenlo
da Produção l\'Iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Reyogam-se as disposições em contrúrio.
Rio de Janeiro, 4 de selembl'O de 1941, 120. 0 da Independência e
5:3.o dn.·República.
GE'l'ULIO VAHGAS.

Carlos de So'ltZa Duarte.

DECHETO N. 7.806-

DE

4

DE SE'fE.i\JDHO DE

194'1

Dá novo 1•egulmnento ii Coixa de Construções de Casas para o Pessoat
do Ministério da Marinha

O .Presidente da República resolve aprOV<1I~ e mandai' exL~cuta.r,
para a Caixa de Construções de Casas . para Ol'ic·iais, Sub-oficiais,
Sargentos, Oficiais honorários e Operários dos quadros dos Arsenais
da Marinha de Guerra, novo regulamento. que a este acomPanha, aE=sinado pelo Vi{}e-Almirante H~nrique Aristides Gnilhem, Minl.stro
de Estado dos Negócios da Mar:ínhá.
Rio de Janeiro, 4 de setembro ele 19H, 120.0 ela Independê11cia
53. 0 da ·República.
GE'l'UL!O

P..

VARGAS.

Henrique A. Guilhern.

Regulamento da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do
Ministério da Marinha, a que se refe1·a o decreto n. 7.806, desta

data.
CAPíTULO I
SEDE, FINALIDADE l~ OPEnAÇÕES
AI"~~. 1.0 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do :\'linistério da Marinha, criada pela lei n. 188. d2 15 clé janeirO de 1936,
funcionará anexa aü Ministério da Marinha, tendo sna ::edc nc:st.a
Capital 1 em edifício p~rtencente,. no mesmo !.\Hnistério.
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Art. 2.0 A sua finalidade é facilHar aos oficiais, oficiais hono..,.
rários, sub-oficiais, sargentos e músbos de 1.a, z.a e 3.a classes da
Marinha de Guerra e aos operários do quadro dos Arsenais de Marinha, a aquisição de casa.cs para· a moradia das respectivas famílias,;
tudo nos termos do presente Regulamento.
Art. 3. 0 Para a consecução de 'sua finalidade, a Caixa poderá
fazer. as operações seguintes: .
a) receber e gerir os recursos destinados· ao seu movimento financeiro;
b) emprestar dinheiro ao pessoal enumerado no art. 2.0 para
construções;, reconstru'ções, aquisições e liquidações de hipotecas d~
casas destinadas à moradia das respectivas famílias;
· c) praticar todos os atos compativeis com a sua finalidade.
CAPiTULO II
RECURSOS FINANCIJ:IROS

Art. 4.0 Os recursos para o movimento financeiro da Cajxa serão
assim obtidos:
I - Contribuição inicial de 100$0, a título de joia; de todo o pre-

tendente a empréstimo;

·

,

·

11 - Entrada de 10 %, no mínimo, sobre o valor do empl'éstimo
.
prete!!dido;
III - Auxílios e ctoaç.ões· de earacter oficial c particular;
IV - Receitas e saldos diversos in'erentes ao funeionamento da
Caixa_.
·
Art. 5.0 Os dinheiros da Caixa serão depositados em Bancos, ev:itando-se tanto quanto possivel, a existência de numerário· em cofre.
§ 1.0 Os pagamentos serão efetuados por meio de cheques assinados pelo Diretor-Tesoureiro e autorizados pelo Diretor-Presidente.
§ 2.0 Os juros provenientes dos depósitos_ serão escritn1·ados €m
conta especial, sendo considerados lucros da Caixa.
QAP íTULO Ili
lNSCRtCÕES, CONTRIBUIÇÕES E

MODO DE !='AGAMmN'TO

Art. 6. AS inscrições dos. pretendentes a empréstimos serão
feitas cOnforme o modelo n. 1, anexo.
Art. 7.0 As contribuições serão pagas do seguinte modo:
a) a joia, na sede d:).. Caixa, no ato da inscrição;
b) à entrada, de que trata o it-em II do art. 4.0 , em prestações
mensais de uma ou mais quotas iguais a O, 1 o/o do empréstimo 1n·c:tendido, pagas por consignação em folha de vencimentos, autorizada
no ato da inscrição.
§ 1.0 A consignação a que se refere a letra b é obrigatória até a·
data em que começar a amortização do empréstimo.
§ 2. 0 É facultado aos contribuintes fazerem pagamentoS suplernentar.es, na sede da Caixa, para a constituição da entrada, de valor
correspondente a urh.a ou mais quotas de 0,1 o/o do empréstimo pr8-'
tendido.
0
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§__ s.o O não pagamento· das quotas de entrada por três meses
Consecutivos importará na anulação da inscrição. Nesse ca-so, a Caixa
restituirá o valor das quotas pagas, com desconto de 5%.
Art. 8.0 Os co'ntribuintes que possuirem terrenos de valor c("irrespondente a 10% ou mais do empréstimo pretendido e neles deseJarem construir, ficarão dispensados da entrada. mínima esta·belecida
no item li do art. 4.0, sendo, entretanto, obrigados à c·onsignação
de ·que trata a letra b do art. í .0 , até a data em que começarem a.
amortização do empréstimo.
§ 1,0 Esses terrenos serão avaliados pela Caixa e darão direito à
.contagem de pontos correspondente a ·1 00 quota-s de entrada.
§ 2.0 A cessão da plena propriedade do terreno à Caixa será feita
depois do contribuinte ter obtido o empréstimo para a construção do
prédio.
§ 3.o Até a data dessa cessão, o contribuinte poderá substituir o
terreno por dinheiro, desde que pague, de uma só vez, a quantia que
ele répresenta·r, acrescida de-juros à razão dt á,5% ao ano, pelo tempo
decorrido.

CAPíTULO IV
EMPRÉS'l'IMOS, CONDIÇÕES E GARANTIAS

Art. 9.0 A importância máxima do empréstimo não excederá de
30 vezes os vencimentos mensais do pretendente.
§ 1.0 Au pretendente colocado na primeira meLade do seu quadro.
desde- que lhe seja garantido acesso automático ao posto imedJato,
será permitido empréstimo· correspondente a esse posto.
§ 2.0 O pretendente poderá, antes de contemplado na· distribuição
aumentar o valor do empréstimo até o máximo a que então tiver
d.ireito, não pof).endo o aumento exceder, porem, de lh do empréstimo
primitivo; em tal caso, o pretendente deverá pagar, âe uma só vez, a
de'erença ·entre o valor das prestações com que estiver contribuindo
e a do novo empréstimo, bem como juros à razão ·de 4,5% ao ~no
sobre a diferença de c~da prestação, contados da data do pagament0
reSpectiVo.
.
,
§ 3.0 -:E. facultado ao pretendente reduzir a importância do empréstimo de suaJ inscrição. Nesse Casú. a diferença entre oS valores àe
quota de entrada será éonvertida em· quotas do novo valor, as quais
contarão pontos a partir da data da redução.
Ar"t. 10. Sobre o total emprestado pela Caixa. depois de deduzida
a quantia já pertencente ao contribuinte na ocasião da assinatura do
111 spectivo contrato, será cobrada a taxa de 10%, a título de despesa-~·
divers·as e constitu-ição do fundo de reserva.
Art. 11 . Os empréstimos serão amortizado~ à razão mínima de
fl,5% e no prazo máximo de 2DO meses, ineluidas nas prestações as
quantias relativas à taxa de que trata o art. 10 e aos seguros d~·
vida e contra fogo.
Art. 12. Os pagamentos dos empréstimos, taxa e S!3S'Uros !Sei·5.o
feitos por consignação em folha de vencimentos, a par.lir do mês se.
guinte àquele em que for entregue a casa ao consignante, sendo· faeultado qualquer pagamento antecipado na sede da Caixa.
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Art. 13. A distribuição dos empréstimos será ·feita entre os pratendentes que já tiverem entrado com- os 10% a que se refere o item li
do art. 4.0 ou estiverem nas condições do art. 8.0 e na ordem de~
crescente do número de ,Pontos ·apurado sa favor de cada um.
§ f. o A apuracão dos pontos se fará de acordo com o número 'dedias decorridos desde a data do pagamento de cada prestação até a
da distribuição do empréstimo, tomando-se como data de pagamento
das prestações consignadas o dia 1 do i:nês seguinte àquele a que
corresponder a consignação.
§ 2.0 Na contagem dos dias será usado o ano comercial, de· 12
meses de 3D dias, subtraindo-se uma data da outra.
§ 3.° Cada quota de 0,1 o/o do empréstimo dará lugar à contagem
'de um ponto por dia.
' § 4.0 !\o caso de empate na contagem de pontos,_ terá pre:ferência
o pretendénte de inscrição mais antiga e para as inscrições da mesma
data, prevalecerá o número de orde:m de inscrição mais baixo.
§ 5. 0 Os números de inscrição dos contribuintes serão dados, na
data de entrada das inscriç~ões na Caixa;
§ 6.0 Guardar....:se-á absoluto sigilo sobré a apuraoão de pon•_.os
até a data da distribuição do empréstimo.
§ ·7.0 -Cada contribuinte só poderá ter conhécimento dos pontos
que lhe disserem respeito.
§ 8.0 Depois de cada distribuição de empréstimo, será -facultado
o exame, a qualquer parte interE-ssada, doS pontos apurados a fnxor
dos que tiverem sido contemplados.
§ 9.0 As distribuições de empréstimo serão feitas no último dia
u!.il dos meses de março, junho, setembro e dezembro.
Ar.t. 1.4. Quando a entrada de 1O o/o fo1~ reprtsentada por .terreno,
o mutuário só receberá. 90 o/o do empréstimo.
Art. 15. As construcões, reconstruções, aquisicões e liquidações
de hipote0as de casas serão t.ratadas pelos intertssados ou seus t'epresentantes l~gitimos, com assistência técnica e administrativa da
Caixa.
§ 1. 0 Essa assistência terá o fim principal de evitar negódo~
prejudiciais à Caixa c aos seus contribuintes.
§ 2.0 Os empréstimos serão empregados, exclusivamente, no pagamento da casa do contribuinte, inclusive as despesas de transmissãc
e outras conexas, sendo os pagamentos efetuados- diretamente fJeb
Caixa.
§ 3.0 Quando o empréstimo fol' ins'uficiente para o fim a que
o destinar o contribuinte, este depositará na Caixa, previament-e,
a quantia que faltar.
§_ 4. 0 A aplicaQão do empréstimo será feita mediante um conlrato
de -promessa de venda ou de hipoteca do imovel objeto da transa~ão.
Art. 16. A Diret.oria da Caixn escolherá tabelião c dcspachant~~
id.ôneos para os serviç,os da Caixa.
·Art. 17. Para o fim de ga1·antir, em caso de seu falecim8nto,
o pagamento dt-, pelo menos, a metade de seus compromissos, o cf'ntribuintc inscrever-se-á na Carteira de Garantia de Empréstimo3, on
fará seguro de vida em companhia julgada idônea pela Direforia.
da 'Caixa.
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§ i.O No caso de falecimento do contribuinte, o restante da dívida
será cobrada do principal h.erdeiro em pl·estaç,ões mensais qm.' r.âo
excedam à. metade da que vmha sendo paga antts.
§ 2. 0 Para a assinatura do coptrato de empréstimo) é indlspen·savel ó prévio cumprimento do disposto nesle artigo.
Ar.t. 18. $erá anulado o. empréstimo cuja ap-licação não ~i v~.:, r
sido iniciada dentro do prazo de oito meses, contado da data da distribuição, salvo se o contribuinte passar n amortizá-lo como se o
tivesse aplic«do.
Parágrafo único. No caso d~ seJ· anulndo o empréstimo, a _Jnixa
devolve-rá a impol'Lância da enLnv.;~t pag2 pelo contribuinte.

CAPíTULO V

DlHEç,\o

E EXECUÇ~\o DOS ~::En\'IÇOS DA CAIXA

Art. H). Para zelar pelo bom funC-ionamento da Cuixa, süo
vistos os seguintes orrrãos:

prr:-

DIRETORIA, para direção e fiscalizaç:ão imediatas;
GERI'l:.NCiA, para execu~âo dOf· trabalhoB de escritn e gestão do
oatrimônio da Caixa;
~
SEG'ÇÃO TÉCNICA, para execução dos servicos de natureza téc-

nica.
Parágrafo único. A Diretoria dará conta dos seus atos ao Mini_stro da Marinha, para quem haverá recurso das suas deliberações·.
Art. 20. A Diretoria terá a seguinte composição:
Um Diretor-Presidente;
Um Diretor-Tesoureiro.
§ 1.0 Os membro-s da Diretoria serão nomeados pelo Mini-stro da
Marinha e poderão ser oficiais em serviço ativo, da reserva ou refor ..
màdos.
'
§ 2.0 Ao Presidente compete:
a) administrar a Caixa com os poderes expressos neste Reg·ulamento e outros que imp.licitamente do mesmo decorr.erem;
b) representar a Caixa em todos os atos de construções, reconstruções, aquii?tções e resgate de hipotecas de casas, assinando-os
com as outras partes intere.ssada,.s;
c) convocar a Diretoria e presidir as suas reuniões;
d) prestar contas dos negócios da Caixa ao Ministro da ~arinha.;
e) nomear e demitir os empregados da Caixa, de acordo com a.::;
disposições deste Regulamento;
f) aulorizar os·pagamentos e·as retiradas de dinheiro. dos Bancos;
g) apresentar relatório anual do.s trabalhos da Caixa ao Ministro
da Marinha;
h) adotar as medidas necessárias ao desenvolvimento e regula...
ridade dos serviços da_ Caixa;
i) fiscalizar, 'quando entender-, qualquer re:sgisto, livro ou
documento avulso da escrita da Caixa;
j) zelar pela boa execucão dos serviços confiados à Secção Técnica;
k)

rubricar todos os livros de escrituração d'a Caixa.;

l) assinar a Corr-espondência da Caixa.
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§ 3.0 Incumbe ao Tesoureiro:
a) substituir o Presidente nos ·seus· impedimentos;

b) zelar pe-la boa gestão 'e escrita dos fundos;
c) efetuar os recebimentos -e pagamentos externos;
d) assinar os cheques de retiradas de diJiheiro e demais papéis
de circulação externa, com rela-ção a fundos:
e) fazer -os depósitos de dinheiros nos Bancos·;
_
f) tomar,
diariamente, contas ao Gerente, rubricando os
documentos de despesa e os canhotos dos documentos de receita;
g) a,.ssinar, com o 1.0 Escriturário, os balanços financeiro e patrimonial da Gaixa;
h) r-edigir e mandar lavrar em livro próprio as. atas das reuniões e deliberaç.ões da Diretoria;
i) elàborar, com o Presidente, o relatório anual.
Art. 21.A Gerência será assim constituida:
GERENTE;
ESCRITURÁRIOS;
DATILóGRAFO;
SERVENTE.
§ 1.0 São atri·buições do Gerente:
a) ·executar, com os outros empregadós, os trabalhos de escrita
e· gestão do patrimônio da Caixa;
b)
efetuai os recebimentos e pagamentos internos, como auxiliâr do Diretor-Toooureiro, prestando-lhe contas no fim do dia;
c) escriturar, pessoalmente, o. livro Caixa e o de contagem de
pontos;
d) apre~Sentar à Diretoria, até o décimo dia util de cada Inês, os
balanços financeiro e patrimonial da Caixa, atinentes ao movimento
ào mês. anterior;
e) -apr-esentar à Diretoria; para servir de · base à distribuição
de empréstimos, uma demonstraÇão dos fundos a distribuir e bem
assim uma relação dos coiltribuint.es que já tiverem .pago a ~ntrada
mínima de 1Oo/o, classificados pelo número de pontos contados, tendo
em vista as quotas pagas .até o dia da distribuição;
f) respónder pelo expediente da Caixa na ausência dos diretores;
g) ter sob suas ordens os outros empregados da gerência, e fazê-los
executar os serviços que lhes foi-em distribuídos.·
§ 2.° Compete aos escriturários e datilógrafo:
a) ter em boa ordem os serviços que lhes forem distribuídos e
pessoalmente ao 1.0 escriturário, escriturar os livros Didrio, Razão e
dÍ3 Contas Correntes e fazer balanços mensais e anuais;
b) dar cumprimento às ordens dos diretores e. do gerente.

§ 3.° Cabe ao servente:

a) zelar pelo asseio das dependências da Caixa;
b) desémpenhar, fora das horas de limp·eza, as funções de; contínuo
e estafeta.
Art. 22. A Secção Técnica é o orgão de estudo da pa.rte téC'Ilica
dOs negócios propostos à Caixa, e da fiscalização das Obt·as em anda:mento financiadas pela Caixa e dos .imoveis ainda não amortizados.
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Art. 23. A SBcção Técnica terá a seguinte composição:
Assistente TécniCo;
Fiscais;
·
Auxiliares.
§ 1.0 São atribuições do Assistente Técnico:
a) ministrar às partes interessadas as informações de ordem téc,..
nica necessárias à organização dos projetos. inclusive as exigências especiais da Caixa;
b) estudar os projetos e propostas apresentadas à Caixa pelos contribuintes, e apresentá-los ao Diretor-Presidente com o seu parecer;
e) manter em dia o arquivo e escrita da secção;
d) controlar o andamento das obras;
e) exercer as funções de fiscal, de acordo com as possibilidades do
serviço e fazer as avaliações dos imoveis;
f) ter sob suas ordens diretas· os Fiscais e Auxiliares e fazê-los
executar os trabalhos que lhes forem distrjbuid'os;
g) dedicar-se durante as horas do expediente exclusivamente ao
serviço .da Caixa.
§ 2.0 Compete aos Fiscais:
a)

fiscalizar, diariamente, todas as obras a seu cargo;

b) comparecer, diariame:nte, à Secção 'Jlécnica, após a visita feita

às obras, para informar ao Assistente Técnico das ocorrências dos eeus
serviços;
c) tomar junto aos construtores as providências que se fizerem
necessárias para corrigir irregularidades na construção, c.onfirmadas,
sempre, por memorandum do Diretor-Presidente.
d) dar cumprimento às ordens da diretoria c do Assistente
Técnico.
·
§ 3.0 Aos auxiliares compete·:
a) ter em boa ordem os trabalhos que lhes forem distribuídos;
b) dar cumprimento às ordens da diretoria e do Assistente Técnico ..
Art. 24. O Assistente Técnico será um militar ou 0ivi1, formado
em engenharia, e de reconh'ec:ido tirocínio na especialidade de construções civís.
Art. 25. Para a boa execução dos serviços a séu cargo a Secção
Técnica exigirá dos mutuários:
a) projeto completo do prédio, compreendendo, rilem das p'1.antas,
cortes e elevação exigidos pela Prefeitura Municipal, todos 05 detalhes
necessários;
b) planta do terreno, com as indicações planimétricas e altimét:!.'icas necessárias ao es.tudo do movimento de terras e das fundações;
c) cópias do projeto e respectivos detalhes, alem dos originais
em tela e papel vegetal (para os detalhes) .
Art. 26. A obra será contratada com um construtor indicado pelo
mutuário e que mereça a confiança da Caixa.
§ 1. 0 Quando o preço da obra exceder ao orçado pela Caixa, o
mutuário depositará nesta, previamente, a diferenoa de preços, para
atender ao respectivo pagamento.
§ 2.0 Os construtores se sujeitarão ao .desconto de 2% sobre o
valor do contrato, para pagamento da fiscalização da Caixa.
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Art. 27. A Caixa terá um caderno de encargos que fará parte
integrante dos contratos de construção.
Art. 28: A Caixa terá um Consultor Jurfdico, nomE.ado -pelo
Presidente.
CAPíTULO VI
FINAN(}AS E CON'l'ARlLlDADE -

J,UCROS E SUA DIS'l'RIBUIÇÃO

Art. 29. O exercício· e o ano financeiro coincidirão com o ano
civil.
. Art. 30. No balanço :financeiro figurarão as receitas arreCadadas
e as despesas pagas, bem como o saldo respectivo; no balanço patrimonial será mencionado o valor de todo o ativo e o passivo da Caixa,
de modo a ficar bem conhecido o saldo ou def'icit no fim de cada mês

e ano.

Art. 31. A conlabilidade obedecerá ao sistema de escritui·ação por
partidas dobradas, com as adaptações peculiares ao regime especial
da Caixa.
Parágrafo único. Para acompanhar o movimento de suas contas,
o eontribuinte receberá uma caderneta distribuida polh. Caixa.
Art. 32. Os lucros àa Caixa serão levados ao Fundo c\0 Reserva.
§ 1.0 Quando os lucros anuais forem insuficientes para atender
às despesas de custeio da Caixa, será retirado, o que faltar, do fundo
de reserva.
§ 2.0 O funçlo de reserva poderá ser empregado em f'.mpl'éstimos
com juros de 6 o/o ao ano, aos eontribuintcs que houver~m pago a
entrada mínima de 10% estab€'lecida neste H.Cgulamento~ atendidos· na
ordem de antiguidade de inscrição, sendo tais empréstimo~ transfor·mados, automaticamente, em empréstimos sem juros, logo que se
verifique a contemplação dos contribuintes:
·
a) a contribuição para juros, equivalente como é, a ci11ro quotas
de entrada, dará direíto à contagem de pontos, como se fossem quotas

cte· entrada;
·
'
b) metade do que o contribuinte houver pago a ·título de juros
e que nâo corresponder aos juros das quantias efeLivamei:lte dispendidas no financiamento, reverterá em benefício da Caixa, sendo a ouo:tra metade levada ·ao crédito do contribuinte.
Art. 33. As co!lsignações estabelecidas em frivor da Calxa serão
recebidas das Repartições pag::::.doras do Ministério da Màrinha, até o
décimo dia útil de cada mês, mediante folha organizada pela Gerência e assinada pelo Diretor-'resvurclro.
CAPiTULO VII
DlREl'l'OS E O:SRIGAÇÔES DA CAIXA E DOS CON'l'RIBU{NTES

AI't. 34. São direitôs da.

Ca~xa,

_principalmente:

a) exigir dos contribuintes a fiel observância deste H.egulamento;

b) tomar posse dos bens imoveis adquiridos com os seus recursos nos çasos de heranças vagas e em outros pl'evistos neste Regulamento e nos contratos de empróstimmr e construções;.
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c) exercer assistência técnica e administrativa sobre os ne~óciospropo.stos pelos contribuintes;
,
d) fixar remuneração e cobrá-la quando p·restar serviços extra...
ordinários e especiais aos contribuintes;
e) cobrar judicialmente os débitos que não forem saldados pelos
meios amigaveis e administrativos, mediante ação sumária;
f) assumir, imediatamente, a administração do imovel, até liquidação final da divida, de acordo com o art. 805 do Código Civil,
quando, por qualquer motivo, os mutuários ou seus herdeiros deixarem de satisfazer, por três meses conseoutivos, os pagamentos a que
·estiverem obrigados.
Art. 35 . .São obrigações da Caixa.
a) pôr à disposição dos contribuintes os empréstimos que lhes
couberem nas épocas cte distribuição;
b) suEjpender as consignações logo após a liquidação dos compromissos por elas garantidos_;_
c) zelar pelos interesses dos mutuários evitando-lhes negócios
prejudiciais;
·
. ·
d) restituir aos legítimos herdeiros dQ contribuinte, as quot.as
de ent-rada que ele houver pago, se ocorrer o seu falecimento antes
de ser ele contemplado na distribuição de empréstimos e aindv. não
tiver contrato de promessa d~ venda ou de hipoteca.
Art. 36. São- direitos dos contribuintes:
a) participar dos serviços da Caixa; depois de paga a joia do
100$0;
b) habilitar-se ao' empréstimo que . pretender mediante o pagamento, em uma só vez ou .em quotas, "da entrada mínima de 10 %"
sobre o seu valor;
c} verificar a contagem dos seus pontos e dos mutuários ,já
contemplados;
d) modificar o valor do empréstimo que pretender, de acordo
com o disposto nos §§ 2. 0 e 3. 0 do art. 9. 0 ;
.
e) desistir da inscrição ao empréStimo, antes de ser contemplado, levantando a importância que tiver depositado para esse fim,
. na primeira distri·buição que se seguir
desistência, sujeita ao desconto de 5 %;
f) desistir do empréstimo . em que tiver sido contemplado, antes
de iniciar a sua aplicação, levantando -a importância já Qepositadat
logo após a ct·esisténcia;
.
g) transferir o seu _Contrato, de-pois de iniciada a aplicação do
empréstimo a outro contrib11inte da Caixa que preencha os requisitos exigidos e assuma ·todas as obrigações contratuais, ,e mediante
prévio consentimento da Caixa.
Parágrafo único. A soma das restítuiç.ões feitas de acordo com
a letra e) deste artigo e § 3. 0 do art. ·7 . 0 , não poderá exceder, em
cada distribuição, a mais de 10% do fundo a distribuir.

a

Art. 37. São obrigações dos contribuintes:
·a) pagar, pontualménte, as ·contribuições a que estiver sujeito;
,b) autorizar os descontos em folha das importâncias dos seuScompromissos co:m a Caixa;
c) .observar e·stritamente o presante--Regulafl?.ento;
d) sp.jeitar-se à assistência técnica e administrativa da Caixa~
Co!. de Leis- V oi. VI
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e) o~rigar-se

a receber a casa que for objeto do seú emprés-

timo.Parágrafo unwo.
· ·
os h er d etros.
·
· t.e d a Ca1xa
· . que,
do cont ri'b um
embora não contemplado, tiver, ao falecer, con,tr.ato de prome·ssa de
·venda oU de hipoteca com a Caixa, assumetn para com ela todos
os onus e vantaS"enS regulamentares e contratuais a que ·estava StiJ·8í.to o .contril;minte, salvo o de contribuição para a Carteira de Ga- .
rantia de Empréstimos.
.
CAPíTULO VIII
PESSOAL DA CAIXA -

VENOIM:BNTOS E VANTAGEN$ ESPEQIAIS

Art. 38. Os empregados serão · nomeados pelo .Presidente da
sendo equiparados, para ps efeitos de assistência social, aos

Ç.~ixa,

bancários.

·

Parágrafo único. Esses empregados serUo conservados nos empregos enquanto bem servirem.
Art. 39. Os empregados e respectivos vencimentos mensais,
serão os seguintes:
Um Gerente ... , ... , .............. .
1:3.00$01
Um 1. 0 Escriturário .
1:000$0
Um 2.0 Escriturário
800$0
Gerência
l;lm Dactilógrafo , .. , ....... , , ... , ..
~5.0$0}
Um Servente ...................... .
450$0
o •• o o •••••• o •••

o ••••• o •• o o o •

o o •

J]m Assisten.to Técnico ..... , ....... .

1 :300$0

Secção Técnica

§ 1.0 Os Diretores receberão mensalmente, a tftuio de representaçãp, a quantia de 900$0.
§ 2.0 As despesas com vencimentos <)os empregados e represen-

t~_f)_ão

dos Diretore$ serão custeadas com os .lucros da Caixa.

· § _3,. 0 Os empreg_q,dos da Caixa ter.ão dire'ítO a férias anuais, se..

as disposições em vigor no Mi.nistério da .Marinha
Art. 40. A Caixa terá, tambem, para o funcionamento da Secção
Técni~a, _o _número suficiente de Auxiliares e "Fiscais, remunerados com
recurso.s provenientes do desconto de que trata o § 2.0 do art. 26.
Art. 4!. O Consultor Jnrldico será remunerado com recursos
provenientes da taxa de que trata o art. 46.

~p.do

o

CAPíTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

1\.rt. 42. A casa actqp.irida com os recursos da Caixa, enquanto
não. estiver· integralmente pagá, será c-onsiderada próprio na:cion81
pa_ra_ todos os efeitos, menos para o registo ou inscrição _no. Domínio
d"a União -·Depois d~:f pag;a, será t.ransfHida par·a o- ·mutuário como
b"ém de.- fRmília, se o seu valor não exceder de cem contos de· réis. Se,
porem, o valor do jmovel for superior a· ess~ importànCfâ:, a ttansré~
r~-qcia f~r-~E}.,.á Hvre· dessa Cláusú~á, de acordo coiü o q~e e~tabélecem
o Código Civil e o decreto-lei Ii. 3.200, de 19'· de· abril de !941.
o
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p·arág-rafO úniCo. Quarido se tratar de liquidação de hipoteca ou
reconstrução, o ifuovel ficará hipoteC.a:lf.i à Caixa, até liquidação do
débito, sendo· a sua transferência, então, processada de aCordO com o
que está previsto no presente artigo.
Art. 43. dada contribuinte não p0derá ter mais de uma casa
adQtiirida com os recursos da Caixa.
Parágrafo único. A ca'sft as~im aiqairida poderá g~rantir novo
empréstimo para remodelação ou ampli~c;ão, depois de Saldado o primeiro,_ hab.iJitando-se o mutuário confvrme prescrevem os Capítulos Ill e IV.
Art. 44. A Caixa gozará de todas as vantagens, regalias, direitos
e privilégios atribuidos à Fazenda Na·1iunal.
Art. 45. 0S contribuintes da Caixa, ativos e Ínativos, cori.'stituirão
duas divisões:
a) Div-isão· A:•. compost-a dos oficiais e ofic~ais honorários;
b) Divisão B, consti'!-uida dos demms .contribuintes.
§ 1.0 Cada' uma dessas divisões terá um fundo de distribuicão
próprio, formado pelas- respeCtivas co'ntribuições de entrada e de
arnort-iza_ç5.o. P. constituirá uma escal3. para servir à distribuição
de empréstimos.
§ 2.o Os auxílios de que trata o item III do art. 4.0 , quando destinados a empréstimos, serão distribuídos pelas Divisões A e B,
em cada distribuiç.ão de empréstimos, proporcionalmente aos fundos
-constituidos conforme o pa_rágrafo anterior.
Art. 46. Para atender às despesas de avaliaç.ão de terrenos e
cas:),s e de exame de Q.ocumentos, os contribuintes pagarão à Caixa
uma taxa correspondente a 0,2 o/o e 0,4 o/o sobre o valor do empréstimo,
conforme se trate de avaliação soment!3 de terreno ou de casa já
cdiistruida.
'
.
Parágrafo ún~co. As avaliàçÕes subsequentes à primeira serão
]lagas com 50 % de reducão.
Art. 47. Nenhuma Obra qtJe impo:r;'te ·em modificação do imovel
poderá ser feita sem prévia autorizaç.ão da Caixa. Para exame da
obra realiZada e expediente,· o mutuário pagará à Caixa a taxa de
30$0.
Art. 4.8. Os recursos da Caixa só poderão ser empregados em
-casas sit-uadas em ruas oficiais das zonas Urbana e suburb3.iià desta
-Capital e óe Niterói e das cidades em que estiverem localizadOs .Os
Arsenais da Marinha, quando os contribu.intes forem operários·.
_ _Parágra-fo trç.ico. Os op~r<1,rios dp_s- Arsenais situados ~ora desta
·Capital só poderão ser inscritos. na Caixa, quando ~sta tiver ·sua representação nas respe_ctivas s·edes.
ÂrL 49. Os contribuintes da daixa atuaimente em gpzo de Íi:n8.n-·
·CHunento a jUrOs, terão diteitb à cop.tàgem q·e po·Iitos· de qué trata o
art. 32; -§- 2;0 , alínea a, eorrespondéhté àS COritfibuiçõeS -f<H-tas -a partir
,do mês da publicacão do presente RegulameRto,
Parágrafo única. Os sa:ldos devedores, apurados na data da Pti_blicação d~ste Regulamento, dos mutuã.ri.os nnanciados a juros, já
faleeidos, ~erão p_ag_o_s no . p:ç-a~o çoJ)tratual .r~stante, acrescidos somente da taxa de 10% sobre os seus valores.
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Art. 50. serãO eliminados .. da Caixa os contribuintes que usarem
de .dolo ou má fé, rtão lhes cabendo restituição algp.ma.
Art. 51. O antigo fundo de assistência médica é hospitalar dos
empr_egados será incorporado ao fundo de reserva da Caixa.
Art. 52. O débito da Caixa ao Fundo Naval .será indenizado em
quotas mensais de 1/200 dÓ seu total, a partir de janeiro de 1946 ..
Art. 53. O financiamento .a juros obedecerá às instruções expedidas pelo Ministro da Marinha.
Art. 54. A Caixa terá uma Carteira de Garantia de. Empréstimos
guc. funcionará de acordo eom instrucões expedidas pelo Ministro
·
da Marinha.
Art. 55. A Diretoria regulará os casos omissos dest.13 Regulamento.
Art. 56. O presente Regulamento .entrará em vigor na data de
sua publicação e será revisto de acordo .com a prática e exigências resultantes do funcionamento da Caixa.
Gabinet~ do Ministro da Marinha,
de
de 1941. Henrique Aristides Guilhem, Vice-Almirante, Ministro da Marinha.

MODELO N. 1 (TAMANHO· ALMASSO)
MINISTÉRIO DA 1\fARINHA

Caixa. de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da
Marinha
Pedido de Inscrição
N ..........•

1) Nome ......................................................•
2) Posto ou categoria .......................................... .
3) Vencimentos mensais ........................................ ~
4) Onde serve .................................... Te!. ......... .
5). Residência ..................................... Te!. ........ , .·
6) Data de nascimento ......................... ; ...............•
7) Estado civil ................................................ .
8) Empréstimo que pretende obter ............. , ................•
9) Possue terreno no valor _de ............................... , . , .
Local .........................................................•
Data ............... : ..........................................••
Assinatura . . ................... , .. , , .. , ... , . . . . . . . . . . . . . ...... ~
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DECRETO N. 7.807-

DE 5·DE SETEMBRO DE

Dispõe sobre o estandarte e o vexilo da

1941

Juventud~-:

BrasUeira

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 9.0 do
decreto-lei n. 2. 072, de 8 de março de 1940, decreta:

Art. 1.0 São insígnias da Juventude Brasileira o estandarte e
o vexilo-: ,
Art. 2P O estandarte Será constituido de um quadro verde, dentro
do qual haverá um quadrado menor amarelo, contornado por um filete vermelho e carregado de um disco azul, com uma. cruz formada.
por vinte e uma estrelas brancas, tudo na conformidade do desenho
anexo ao presente decreto.
§ 1.0 Terá o estandarte noventa centímetros de largura por noventa centímetros· de altura; a orla verde fOra do quadrado amarelo
terá doze centímetros de largura; será o filete vermelho da largUra
de dois centímetros; o diâmetro do disco azul será de üinquenta e dois
centímetros; a cruz deverá medir, de extremo a extremo, quarenta
e quatro. c.entímetros; as quatros estrelas das extremidades e a do
centro terão vez e meia o diâmetro das outras.
§ 2P _Não poderá o estandarte ser usado em dimensão maior ou
menor que a indicada no parágrafo anterior.
Art'. 3:0 O vexilo terá o tamanho e a coriwosiç.ão do estandarte,
sendo o reverso forrado de verde; a linha inferior será guarnecida de
uma franja dourada; penderá duma travessa terminada por torneados de metal doUrado, que será suspensa da haste por dois cordões;
a haste sustentará o uirassú, a aguia nacional, em met~l dourado.
Art. 4.0 O Ministro da Educaç.ã·o baixará instruções r"elativamcnte
aos Porm~Iiores da feitura e bem assim ao uso d8 estandarte e cio
vexilo da Juventude Brasileira:
Art. 5.0 Este decreto entrará em vigor na data· de sua publicaoão,
ficaildo revogadas as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1941, 120.0 da Independênr.ia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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~

DE 5 DE SETEM~RO DE 1941

Aprova modificação do artigo 33, let1·a "b", do decreto n . .6.585, de
10 de dezembro de 1940

O Presidente da República, usando da atribl)ição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Fica aprovada a modificação dÓ artigo 33, letra b, do regulamento anexo ao decreto n. 6.585, de 10 de dezembro d·e 1940, que com
este baixa assinada pelo "l\linistro de Estado da Guerra; revogadas as
disposições em c·ontrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 19'•1; 120.0 da Indepe!ldência
e 53.0 da República.
.GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Modificação do art. 33, letra 11 h", do Regulamento baixado com o de"!'
ereto n. 6.585, de 10 de dezembro. d_e i940, aprovada pelo decreto
n. 7.808, de 5 de setembro de 1941.
No art. 33, letra b, do Regulamento aprovado pelo decreto número 6.585, cte 10 de dezembro de 1940, após o item .4.0 , a1Jr.es-

cente-se:

5.0 Ter sido aprovado em eXames de. ·habilitação, realizados de acordo com instruções anualmente baiXadas pelo
Ministro da Guerra
o

Rio de Janeiro, 5 de se.temnro. <le 1941.

DECRETO No 7 .80.9

~

DE 5 DE SETEMBRO DE 1941

Ajwova novas tabel-as numé11icas para o pessoal; e::ctranumerdrio-mensalista da Imprensa Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
letr~ a, da Cons.tituição, decreta:

o art. 7,4,

Art. 1. 0 · As ta:belas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da Imprensa Nacional, aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31

de dezembro de 194.0, ficam substituidas p.elas que se encontram aneXas a este decreto
o

Art. 2.0 A despesa, na importância de 727:800$0- (setecentos a
V:~.nte e sete contos e oitocentos mil ré i~\ será atendida à cont~_ Qa
Verb.a 1 ~ Pessoal, Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, Subo
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consignação 05 - Mensali~tas, do vigente orçamento _do . -Ministério
da Justiça, com as alteraçoes constantes. do decreto-lei n.· 3.598, de
5 .do corrente.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con~rário.
Rio de Janeiro, em 5 de setembro
dência' e 53.0 da República.

d~

1941, 120.0 da IndepenGETULIO VARGAS.

Vasco. Leitão da Cunha.
A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO -

JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

REPARTIÇÃO -

IMPRENSA NACIONAL

TABELA NUMÉRICA

Número

Ref. de

Função

.

Armazenista . . . . . . . . . . . . .
Armazenista . . . . . . . . . . . . . .
Armazenista ••..•••••••• o.
Armazenista . . . . . . . . . . . . .
Armazenista Auxiliar ......
Ascensorista ..............
Ascensorista ..............
Ascensorista ..............
Dentista ......... ·.........
Dentista ..................
Enfermeiro ...............
Enfermeiro ...............
Auxiliar de Escritório .....
Auxiliar de Escritório ....
4 Auxiliar de Escritório ....
·4 Auxiliar de Escritório
2 . Auxiliar de Es·critório
4 - Praticante de Escritório ..
1 Me:I;"ceologista .Auxiliar ....
21 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Mestre ....... , ....... ,. ... •,
2 Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Mestre ...................
7 Motorista .................
2 Motorista . : ...............
1 Mot,arista .................
1 Motorista .................
2 Telefonista ...............
1 ·Telefonista ...............

3
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
·7
6

.

....

.
.

100

Salário

salário

mensal

X
XI
XII
XIII
VII

550$0
600$0
650$0
700$0
400$0
300$0
400$0
500$0
700$0
900$0
400$0
500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
1:000$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
1:100$0
400$0
'450$0
500$0
550$0
300$0
500$0

v

VII
IX
XIII
XV
VII
IX
VII
VIII
IX
X
XI
VI
XVI
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
VII
VIII
IX
X

v

IX

Despesa.
anual

19:800$0
21:600$0
7:800$0
. 8:400$0
9:600$0
14:400$0
4:800$0
6:000$0
8:400$0
10:800$0
4:800$0
6:000$0
33:600$0
32:400$0
24:000$0
26:400$0
14:400$0
16:800$0
12:000$0
176:400$0
57:600$0
43:200$0
24:000$0
66:000$0
33:600$0
10:800$0

6:000$0
6:600$0
7:200$0
6:000$0
719:400$0
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TABELA

NUMÉRICA

1 Escriturário ............. .

SUPLEMENTAR

XIII

700$0

S:<00$0
S:<00$0

1

Relação 'ctos ext.ranumerários-men~alistas correspondente à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7 .809, de 5 de setembro
·de 1941.
IMPRENSA NACIONAL
TABELA ORDINÁRIA

3-

Armazenista X -

550$0

1 . Antonio Baptista de Luna.
:2. Maria· Christina Carvalto de Pontes.
-3. Romeu Nobrega Bom.

Armazenista XI - 600$0

3-

1. Helic Gomes Machado_
'2. Mario Santos Camilher.
-3. Vago.

1-

Armazenista Xll -

650$0

1 . Francisco de Paula Ferreira da Costa.

Armazenista Xlll -

1 -

700$0

-L Vago.

Armazenista Aumlim· VII -

2 -

400$0

1. Gabriel Gomes da Silva.
'2. Paulo Carvalho de Azevedo.

4 -

Ascensorista V -

300$0

:1. Eugenio Barbosa_ Pereira.
2. José Vieira Leal.
·
3 _ Max de Assis.
4. Nilson Santos.

1 -

Ascensorista VII -

400$0

Ascensorista IX -

5U0$0

1. Vago.
1 -

1. J oe! Martins da Cunha.

1 -: Dentista XIII -

1. Abrahão Alberto Chamis.

700$0

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

1~.

pentista :XV -

~00$0

Arthur Fayeret .
1-

Enfermeü·o Vll -

1. Maria Antonieta de Lucena
1-

400$0

Navai~·.

Enfermeiro IX -

50Ó$0

1 . José Zimmermann 2\'larichal.

Auxiliár de Escritório VIl -

7 -

400$0

1. Arnaldo Mattoso.
2. Eleonora Reichlwald.
3. Gilberto Jaime.
4. Ignacio Torres do Nascimento.
;5. Vago.
ti. Vago.
7. Vago.

.4uxiliar de Escrit61•io VIII -

6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consuelo Simoni Lobo.
Idenyr Duarte Neves.
Leonor Apparecida de Oliveirà Renaud,
Manoel de Souza.
Marieta Burxlman.
Paulo Cesar de Abreu e Lima.

Auxiliar de Esc1·itó1·io IX -

4 1.
2.
3.
4.

500$0

Elza de Je,:.,us Rodrigues Corrêa.
Feliciano Prazeres.
Zenith Perdigão M Fr•itas.

Vago.

4

1.
2.
3.
4.

450$0

~

Auxiliar de Escritório

~

X -

550$0

Decio dos Santos Lima.
José Tucci.
Maria Nazareth Coelho Balestrêro.
Ivette Dietrich Ancora da Luz.
2 -

Auxiliar de Escritório- XI- 600$0

1. Alberto de Moraes e Castro Junior.
2. Alvaro Guimàrães Cardoso.

4-

Praticante de Esci'itório -

1. América Brasilico.
2. Cléa Barbosa da Cruz.
a. Isaías Martins Faria.
4. Isolei• Ferreira da Costa.

Vl -

.35oeo
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1 -

Merceologista .tuxi!iqr -,.,. XVI
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t:000$0

1. Roberto Mauricio Guidet Muniz.

21 -

~

Mestre

Xlll -

10ô$1)

1 . Alvaro de Almeida Araujo.
2. Alvaro Cardoso.
3. Bucy Paulo da Silva.
~ .
5.
-6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
!3.
14.
15.
16.
17.
18.
!9.
20.
21.

Cus.toàw de Assis Coelho.

Dermeval da, Silva Alves.
Euclides Xavier GoUveia.
Frandsco Moreira da Silva.

Godofredo Caetano de Oliveira.
João Nogueh'a .·

Joaquim de Sant'Anl!a.
José Pimf';nlel de Miranda.
José Rodrig-ues Manhães.

José Santiago da Co,sta.

João Gonçalves Reis.
Julia BaÚsta Garrido Penha,
Lineu Reis.
Oscar Antonio Pereira Corrêa.
Oscar Pereira Jacárá.ndá~
Paulo Corrêa da Silva.

Sebastião de Carvaltw Santos.
Sizenando Rezende Alves,

Mestre

6 -

~

XIV ,._ 800$0

!. Antonio Pereira Rocha,
Candido !'i ilo Rocha.

2.
3.
4.
5.
6.

Ernani Neves.

Silvio Signorelli.
Raul Bastos.
Vago.

4

~

Mes,t>'f -

XV

=

900$0

1. Altificio de Souza Ferreii·a.

2. Euc'lides Budé de Sant1Anna.

3. Edelberto Ribeiro.
4. João Mendes de Freitas.

2 -

Mestre -

XVI -

1 :000$0

XVII -

1:100$0

!. José Bonifacio do Rego.
2. Ramiro Baptista.

5 1.
2.
3.
4.
5.

Mestr. -

Hilton Moura.
José Amérieo Brasil.
José )ll.anp,el Pinto.
P~çh'o ;E)bert J t~niqr,
Tar,quinio .t\.ntonio Rod_rigll!ls.

ATOS~DO
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PODER

EXEC~O

Motorista VIl -

7 -

400$0

t. Américo GOIIÍflS Moreira.

2, Edhemar da Cunha Lima.
3. José Baptista Lopes.
4. Oscar José Teixeira.
5. Pericles Gurjão Pinheiro.
6: Vago.
7. Vago.
2 -

Motorista Vlll -

450$0

1. Ismael Coelho.
2. Lauro Oscar de Lima.
! -

Motorista IX -

500$0

1. Heitor Olympio Balaguer.
! - Motorista X i. Antonio da Silva Britto.

550$0

Telefonista V '- 300$0
i. Hercilia da Silva Paula.
2. Zuleika Benvenuti.
2 -

Telefonista IX ! . Elza Alves da Costa Corrêa.
! -

TABELA

! -

500$0

SUPLEMENTAR

Escriturário XIII -

70()$0

1. Leopoldo Cesar de Miranda Lima Filho.
DECRETO N. 7 .8!0- DE 5

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova e manda executar o Regulamento dos Uniformes para o pessoal
da Marinha de Guerra.
·

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N. 7 .8!!

-DE

5

DE SETEMBRO DE

1941

Fixa a data para entrada em vigor do Regulamento da Escola de
Marinha Mercante do Pará_

O Presidente da República resolve fixar a data de 2 de janeiro

de !942 para entrada em vigor do Regulamento da Escola de Marinha
Mercante do Pará, aprovado pelo decreto n. 7. 532, de !! de ,julho de
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1941, vigorando até aquela data o Regulamento a que se refere o dec
ereto n. 23.200, de 12 de outubro de 1933, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da República.
GETuLIO VARGAS •

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 7.812-

DE

6

DE SETEMBRO DE

1941

Ar~rova-

orçamento 1·e(erente à aquisição _de vagões,. pela Companhim
Brasileira de. ~ineração e Siderurgia S. O.

O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta1:
Artigo único. Fic-a aprovado o orçamento na importância de
3.318:973$200 (três mil trezentos e dezoito contos novecéntos ·e setenta e três mil e duzentog réis), que eOm este baixa, rubricado pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério ·da Viação e Obras Pllblicas, relativo à aquisição, pela
Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A., de (40) quarenta vagões fechados, de aço, de (30) trinta toneladas de lotação,
correndo a despesa~ que for _apurada, ~té aquele limite, à conta da
t.axa adicional de 10 o/o.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de !941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO -VARGAS •

.João de Mendonça Lima.

-DECRETO N. 7 .813,

DE

6

OE SETEMBRO DE

1941

Apróva projeto e ·orçamento, pw·a a const1·ução de u.m muro de concreto armado na Rêde Mineira de Viação
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam ·aprovados o projeto e orçamento que eom
este baixam, -rubricados p"elo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção de um muro de concreto armado destinado ao
fechamento das oficinas e do depósito· de Barra Mansa - km 109 . . .:. . .
Bitola de !m,OO - Linha de Angra dos Reis a Monte Carmelo - da
.Rêde Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas, .até o máximo
do orçamento ora aprovado1 na importância de 40:601..:$7 (quarenta

A'Í'OS Dd PdD:Ii:R- EXECUTiVo

Miitds seiscentos. e quàtró mH e seta éeritos réis). depúis de apuradas

éffi i'e'gülàr tomada de contás, serão tev·adas à corita do "Futtda de Me-

lhoramentos'' da Rêde, nós termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1941, 120.0 da Iildependência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João ,de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.814,

DE

6 DE SEO'EMBRO DE 1941

Aprova prOjeto e orçamento para_ a Construção ele vagões. da Rêde.
·
MineiTa de Viação

O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74;Jetra a, da Constituiçãoj deCreta:
Artigo único. Fi_eam aprovados o projeto e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração .do Ministério da Viação e Obras Públi-cas, pará a construção de cem vitgQ.es .fechados, da série "VF", p'ara
,36 toneladas, nas oficinas da Rêde Mineira de Viação.
Par·ágtafo .único. As despesas ql:J.e fore·m efetuadas, até_ o máximo
!J.o orC'!,mento ora aprovado, na importância total de 4.064:151$5 (quatro mi'l e sessenta e Quatro contos· cento e cinq_uenta e- um mil e quinhentos ré.is), depois de. apuradas em regular tomada de contas, serão
levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rêde, nos termos do
contrato' em vigoÍ'.

Rio de Jaiieird, 6
53.0 da República.

de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
GETuLio VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 7.815

.,....DE

6

DE SETEMBRO DE

1941

Re·nova a autorização d.e pesquisa concedida pelo decreto n. 5.8!6,
de 15 de junho de i940

O Presi~ente da República, tjsan.do da atribtüção <i11e llre ponf~re o art. 7 4, Ietrà a, da ConstituiÇão ~ !l-OS tetrnos dos de-cre:_tos~Jéi!'
ris. 1.985,de 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de m>ii<l de 1941,
fe(Iu~reu o interessada, deCreta:

ê atendelido ao que

Art., 1 . ° Fica renovada a autorizaçãO O\ltorg·adà ~ Companhia
Italig, pelo decreto n. 5.816, de 15 de j11nho· de !940, para pesquisar
jazidas de arenito .betuminoso em terrenoS dé- Bom R-etir.o, ·Estado de
Santa Catàritia,
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Parágrafo único. O prazo a que se refere o n. II do àrt. 1." do
decreto n. 5.816, de 15 de junho de 1940, será de dois (2) anos a
contar da data da publicação do presente decreto.
Art. 2. 0 Revo'gam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setemliro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco Leitão da Cunha.

DECRETO N. 7 .-81'6

Altera

ó

decreto

n.

~ DE

6

DE SETEMBRO DE

1941

1.539, de 15 de jUlho de 1941

O Presidante da República, usando da atribuição que lhe

cm·ifer~
'1%,

O art. 74, letra a,- da Constituição, e nos térmás dO art . .f!0 , alínea
no decreto-lei. n. 3 .195, de 14 de abril .de 1941, decreta:

_ Af,t. 1.0 úm dos cat>gos da clàSse B dã ca'rre"ira dé Carteiro do
Quadro III ~ Parte Suplement.ar - do Ministério da Via!,ião e Obras
públicas, suprimidos pelo decreto n. 7. 539; de f5 de julho de f9!d,
vagou-se e:m virtude da promoçoão d·e UlYsses ela Costa e Faria.- em
lügar de Ulys~es· Gomes de Farias, que f o" f Citádo riO irie·s·mo decreto.
Art. 2. 0 Revogam-se as' disposições- em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de Setembro de t94f,, 120..0 ct·a Independência.

é 53.0 da República.

GETúLio VÀnaAs·.
João de Mendo1içci Lirn.a.

-DEÓRETO N. 7 .li-1'1 -

DE

6 DE SETEMilRo DÉ

f!i4f

A.ue-ra' as ta,belas· numéricas do pessoal extranummvi:i'io-mensálista
ào Museu Nacional

O .Presidente da R~pú-b~ica-,, usando d~l- atribuição que lhe confBre
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. o As tabelas tminéricas do pessoaf eXtranumerário m·ensRUSta. do MuS~u Nacional' çlo Ministéri·o· da Educaçâo· e ~aude, aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31 de' dezembro de' 1940, fiCam substituidas pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2.0 A despesa no total de 282:00.0$0 (duzentos e oitenta e
dois contos de réis) gerá atendida, 21ü :o00$0 (duzentos e qe~esseis
éóntos d<i ré'is) pela Verba i - PessOal', Consignação I I .~ Pessoal
Extra·numerário, Stibconsigl'ra~ã·o· o5 ~ M'elisa{istas, dO' vig"etiíe or·çamento daquele Ministério, e 66:000$0 (sessenta e seis coritos' de
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réis) a conta do crédito especial aberto pelo decreto-lei n. 3. 600, de
5 do corrente mês.
Art. 3.0 Revogam-se as âisposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1941, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO -,-- EDUCAÇAO E SAUDE

REPARTIÇÃO -

MUSEU NACIONAL

TABELA NUMÉRICA

Nümero

salário

Salário
mensal

Despesa
anual

VII
VIII
IX
X
VII
VIII
XI
XIII
VII
IX
X
IX
VII
VIII
IX
X
XI
XIII
VI
XVII
XXI
XIV
VII
XIII

400$0
450$0
500$0
550$0
400$0
450$0
600$0
700$0
400$0
500$0
550$0
500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
700$0
350$0
1:100$0
1:500$0
800$0
400$0
700$0

9:600$0
5:400$0
12:000$0
6:600$0
4:800$0
5:400$0
14:400$0
8:400$0
33:600$0
6:000$0
6:600$0
6:000$0
4:800$0
5:400$0
12:000$0
6:600$0
7:200$0
8:400$0
4:200$0
26:400$0
18:000$0
28:800$0
9:600$0
16:800$0

Ref. de
Função

2 Artífice ..................
1 Artífice
2 Artífice
1 Artífice
1 Bibliotecário . . . . . . . . . . . .
1 Bibliotecário .............
2 Conservador ..............
1 Conservador ..............
7 Consérvador Auxiliar
1, Conservador AuXiliar .....
1 Conservador Auxiliar .....
1 Desenhista ...............
1 Auxiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório
2 Auxiliar de Escritório
1 Auxiliar de Escritório
1 Auxiliar de .Escritório
1 Fotógrafo ................
1 Fotógrafo Auxiliar ........
2 ·Naturalista ...............
.:1 Naturalista ...............
3 Naturalista Auxiliar ......
2 Servente .................
2 Tradutor . . . . . . . . . . . . . . . . .
••• o •••••••• o •••••
• o •.•••••••••••••••

.

••••••••••••• o ••••

39

267:000$0
TABELA NUMERICA SUPLEMENTAR

Nümero

Fun~ão

1 Escriturário ........ ~ .... .
1 Servénte ................•
2

Ref. de

salário

Salário
mensal

XIV
VIII

800$0
450$0

Despesa
. anual

9:600$0
5:400$0
15:000$0

Relação nominal dos extranumerários-mensalistas correspondente
à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7.817, de 6. de setembro de 1941.
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MUSEU NACIONAL
TABELA ORDINÁRIA

Artífice VII 1. Henrique Rocha.
.
2. Sebastião José Je Oliveira.
2 -

Artifice VIII -

1 -

400$0

450$0

1. Manoel Antonio Cunha.
2 -

Artlfice IX -

500$0

I -

Artífice X -

550$0

1. I saias Borges.
2. Francisco Render.

1 . Custódio Teixeira do Amaral.
1 -

Bibliotecário VII -

400$0

1. Vago.
1 -

Bibliotecário VIII -

2 -

Conse>·vador XI -

450$0

1. Vago.
600$0

1 . Herbert Franzoni 'Berla.
2. Manoel da Conceição Rocha Rego.
1

~

Conservado>· XIII -

700$0

1. Iracema Nazareth.
7 -

Conservador tuxiliar VII -

400$0

Conservador, Auxiliar IX -

500$0

1 a 7. Vagos.
1 -

1. Antonio Pa ssareli Filho.
1
:1 - Con:wrvador Auxiliar X -

550$0

1. Dalibôr Hans.

I -

Desenhista IX -

-500$0

1. Vago.

I -

Auxiliar de Esc>'itório VII -

400$0

1. Franciscá Freire.
Col. de Leis- Vol. VI

32
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Auxiliar de Escritório VIII -

1 -

450$0

:1. In o sita Corrêa da Costa.

Auxiliar de Escritório IX -

2 -

500$0

1. Regina Silvares.
2. Maria Barros;

Auxiliar de Escritório X -

1 -

5'30$0

1. Layla das Trinas Silveira.

Auxiliar de Esc1'1tório XI -

1 -

600$0

1. Helena Maria da Costa Azeved<.J.

Fotógrafo Mil -

1 -

700$0

'1 • Moac·ir Garcia Leão.

Fotógrafo Auxiliar VI -

1 -

350$0

1. Vago,

Naturaltsta XVII -

2 -

1:100$0

1 . Ante no r Leitão de Carvalho.
2. Eduardo Rio Soares.

Naturahsta XXI -

1 -

1:500$0

t. Eduardo May.
3 -

Naturalista AuxiCwr XIV -

800$0

1 a S. Vagos.

Servente Vli -

2 -

400$0

1 . Eduardo José Soares de Lima.
2. Luiz Lima Brasil.

2 -

Tradutor XIII -

700$0

1. Hilda Sampaio Barros.
2. Sefaphita Magalhães de Oliveira.
TABELA SUPLEMENTAR

Escnturárto XI V -

1 -

800$0

1. Vespertma P1eri .Madeira.

L Antonio

Ferreir~.

Servente V /li -

450$0
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DECRETO N. 7.818

-DE

6

DE SETEMBRO DE

1941

Altera o art. 12 dos Estatutos da Universidade de Mina.<J Geru-is

IJ

O Presidente dU República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa a ter a seguinte redação o art. 12 dos Estatutos
da Universidade de Minas Gerais, aprovados pelo decreto n. 167, de
16 de maio de 1935:
"Art. 12. O Reitor, orgão executivo supremo ctá. Universidade, será nomeado pelo governador do Estado, que o
escolherá numa lista dé três nomes, eleitos pelo Conselho
Universitário.
§ 1.0 A lista tríplice será remetida ao governador do
Estado, trinta dias, pelo menos, ant.Ps de extinto o mandado
do Reitor em exercicio, ou, no caso de morte ou renúncia,
dentro dos· trinta dias subsequentes à vaga.
§ 2.0 A lista tríplice será organizada
secreto, da maneira seguinte:

por

c·scrutfnio

a) eada membro do Conselho Universitário votará, em
uma cédula, em três nomes;
b) considerar-se-à, em cada cédula, votado em primeiro turno, o nome que estiver em primeiro lugar, e, em
segundo turno, os ·demais;
c) constarão da lista os nomes, votados em prim~iro
turno, que alcançarem um terço do total de votos do Conselho Universitário, desprezadas ·as frações;
d) se não houver três nomes escolhidos em primeiro
turno, serão indicados, até que se componha a lista, os mais
votados em ambos os turnos;
e) não se permitem votos por procuração, nem comulativos.
§ 3.0 Se, dentro de sessenta dias, não for feita a nomeação de qualquer dos indicados, o Conselho Umversjtário
organizará outra lista tríplice que será igualmente ~.ubme
tida ao governador do Estado."

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
'GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 7.819

-DE

13

DE AGOSTO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classiNcação e fiscalização
da exportação de "Castanha do Pm·d'', visando a sua Padronização
O Presidente da Rr-pública, usando das atribuicões que lhe con:fere o art. 74 da Constituição e tendo· em vista o que dispõe o art. 6.o
do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art.. 1.° Ficam aprovadas as especificações e. tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de "Castanha do Pará", visando
a sua padronizacão, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da
.A-gricultura.
·
Art. 2.0 Revoga·m··Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1() de setembro de 1\)41, 120.0 .da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

Especificações e tabelas para a claSsificação e fiscalização da expor ..
tat;ão da castanha do Pará, baixadas com o de0reto n. 7.819, de :10
de setembro de :1941, em virtude das disposições do decreto-lei
n. 334, de :15 de· março -de :1938 e do Regulamento _aprovado pelo
decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. t·o A classificação da castanha do Pará ou "Nós do Brasil"

Bertholletta excelsa, H. B. K., será f~ita em classes e t ipo'3 de acordo
com as especificações -que ora se e·stabele-cem na forma dos a1·tigos 5.0,
6.o e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de
maio de 19~0.
Art. 2.o As classes a que se refere o artigo anterior serão caracterizadas da s.eguinte maneira:

J-

II -

Castanha em estado natural .(sementes).
Castanha beneficiada (amêndoa).

Art. 3P A castanha em estado :natural será classificada em sele
tipos, com as s'eguinles· cnractel'isticas:
Tipo 1 - Constituido de sementes perfeitamente desenvolvida~.
de cor natural ·llnifor·mP:-. qtnUlio :HJ tamanho. ~m boas condiçôe~ de
sanidade e c.orrespondendo 30 a 35 .unidades por 453 gramas.
·
Tipo· 2 ..:..._ Constituido de semenlP.s perfeitamente desenvolvidas,
de cor n'atural, uniformes em tamanho. em boas condiÇõeS de sanidade
'e COl'l'espondenclo 35 a ltO unidades f!Ül' 453 gramas.
Tipo 3 ~ Consl.ituidO çle seme/11.('-S pAI'fPita-mente dl~.;;r.nvo!vida:,_
de· coloração natural, de .tamanho uniforme. em boas condições de
sanidade e- ·correspondendo 40 a 45 unidades por ·493 gramas.
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Tipo 4 - ConstituidÜ de'· semP,ntes perfeitamente desenvolVidas
de cor_ nat~1ral, com uniformidade· de tamanho, em .boas- condições d~
sanidade e corl'espondendo 45 a 52 ·unidades por .453 gramas.
Tipo 5 - Constituido de sementes perfeitamente desenvolvidas,
de cor natural, satisfazendo_ ~m relação ao tamahho e ao estado de
sanidade as mesmas exigências _estabelecidas para os· tipos precedentes, e correspondendo 48 a 55 unidades ·por /153 gramas.
' Tipo 6 - Constituído de sementes perfeitamente· desenvolvidas,
de cor natural, em boas condições de sa·nidade com _bastante uniformidade em relacão ao tamanho e correspond~ndo 55 a 01 unidades
por 458 gramas.
_
Tipo 7 - Constituido de sementes perfeitamente desenvolvidas,
de diferentes tamanho~. satisfazendo quanto à cor e estado de sanidade as mesmas exigências estabelecidas para os tipos precedentes.
Art. 4.0 Serão tolerados, em qualquer dos tipos estabelecidos no
artigo anb~rior, 10% de sementes defeituosas ou danifica·das e 2% de
impurezas, como tal considerada qualquer matéria estranha e os detritos da própria castanha retidos na embaia·gcm.
Art. 5.0 A castanha q,uando beneficiada (amêndoa} seÍ'á classificada em. d;JZe tipos, com as seguintes características:
Tipo f - .Constituido de amêndoas sem película, de cor natural,
uniformes quanto ao tamanho, em boas condiçõ·f's de sanidade e correspondendo 200 a 22-ü unidades por 453 gramas.
Tipo l - Constituido de amêndoas com película, de cor natural,
de tamanho tanto quanto possivel uniforme, em bom estado de sani""
dade e correspondendo 200 a 220 unidades por 453 gramas.
_..
Tipo 3 - Constituido de amêndoas sem pe.Iícula, de coloração
natural, aproximadamente igua-is quanLo ao tamanho, em bom estado
de sanidade e correspondendo 160 a 180 unidades por 453 gramas.
Tipo 4 - Constituido de amêndoas com· pelfcula, de cor natura4
com bast_ante uniformidade em relacão ao tamanho, em bom estado de
sanidà.de e cor-respondendo 160 a 1SO unidades por 453 gramas.
Tipo 5 - Constituido de amêndoas sem película, de c-or natural,
aproximadamente iguais, em bom estado- de sa·nidade e correspondendo 11 O a .130 unidades por lt53 gramas.
Tipo G .;__ Constituido de amêndoas com película, de cor natural,
com bastante uniformidade quanto ao tama-nho, em bom estado de
sanidade e correspondendo 110 a 1.30 unidades por 453 gramas.
Tipo i - Constituido de amêndoas com película, de cor natural,
de tamanho uniforme, em bom estado de sa-nidâde e correspondendo
g{) a 100 unidades por 453 gramas.
Tipo 8 - Constituido de am'êndoas com película, de coloração
natural, com -bastante uniformidade em relação ao tamanho e correspondendo 90 a- 100 unidades por 453 gramas.
Tipo 9 - Constituído de amêndoas sem película, e com escoriações, porem de cor natural .e em- bom estado de sanidade.
Tipo 10 - Constituido .de amêndoas com pelfcula. e c~m esco ..
riacões, satisfazendo em relação à cor e ao estado de samdade as
mesmas exigências estabelecidas para o tipo 9.
Tipo 1f - Constituído de pedaços de amêndoas com película,
de cor natural e eiri bom estado de sanidade.
Tipo 12 - Constituído de pedaços de amêndoas sem película,
satisfazendo em relação à cor e ·ao estado de sanidade as mesmas
exigências estabelecidas para o tipo 11.
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Art. 6.o Será classificad_a abaixo do pa_drão a_ castanha em estado
natural ou beneficiada CUJOS característiCos nao se enquadrarem
nos da escala de tipos adotada.
Art. 7.o Os certificados de classificação, respeitadas as dispo.sÚ·ões do art. .36 do regulamento aprovado peJo. decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 120 dias contados
da data de sua emissão.
Art. 8.0 As despesas . relativas à classificação da castanha, em
estado natural e beneficiada, bem assim aquelas· previstas no regulamenlo aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,

para t-rabalhos realizados a requerimento óu por solicitação da
parte ou partes interessadas, serão ·cobradas de acordo com a seguinte tabela, por quilo, de castanha:
·
I - Classificação (art. 80} inclusive tirada de amostra e emissão de· certificado:
·
Natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .
$010
Beneficiada .................................... : . ...... · $015
H - Reclassificação (art. 39) inciusjve .emissão de certificado:
Natura! ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
$003
Beneficiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
I I I - Arbitragem (parágrafo único do art. 84):
Natural .......... , . , ....... , ......................... .
$050
Bet:eficiada ..........................-.................. .
$040
IV - Inspeções para ·fins indicados nas alíneas ·c e d do arLigo 79:
Natural ........ , ............................... , ... , . . .
$003
Beneficiada ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
V - •raxa de fiscalização da exportação (art. 5.o do decretolei n. 334, de 15 de marco de 1938 e artigos 70, 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5,739, ge 29 de maio de 1940)
inclusive emissão de certificado:
Natnràl ......................................... , ..... .
$003
Beneficiada ................................. : .......... .
$005
Art. -g,o Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural com aprovação do Ministro da Agricultura.·

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941. Duarte.
DECR-ETO N. 7. 820 -

DE

10

Carlos de Souza

DE SETEMBRO DE

1941

Autm•iza o cidadão brasileiro Alci-ndo Vieira a pe:~quisar magnesita e
associados no m~_nicfpio t:le Bndnado do Estado da Baía
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o art. 7 4,1etra a. da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a
pesquisar magnesita e associados em terrenos das Fazendas Cordeiro- .
'.ramburf, Brejo e Barra da Onca e terras de Clemente Gomes n.a
Serra das Egua.s, município de Brumado do Estado da Baía, numa área
de duzentos e cinquenta e ~eis hectáres {256 Ha.) limitada por um

603

ATOS DO PODER EXECUT!VO

quadrado de mil e seiscentos metros (1,600m) de lado que tem um
dos vértices a três' mil oitocentos e trinta e oito metros (3.838m},
-rumo magnético oitenta graus doze ·m'inutos sudoeste {80°12'SW) do
cruzamento da estrada do Pirajá com o riacho da Boa Vista .e cujos
lados adjaeentes a esse vértice teem respectivamente os seguintes rumos· magnéticos:· quarenta e ·seis graus noroeste ( 46°NW J e quarenta e quatro grau~ sudoeste ( 4/f: 0 SW) . Esta autorização. é outorgada ·mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, TI, III, IV, VIl. rx e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
Produto da pes(]:uisa para fms de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e· Il do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa~ na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará ctos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que sel-á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxà de dois contos quinhentos e
sessC'.nLa mil réis (2 :560$0} e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dã Produção Mineral d,a Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V AROAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.821 -

DE

10

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Crescf.:ncio Antunes da Silveira a pesquisar mica e associados no municipi.o de ltambé, do Estado da
Baia
O Presid·ente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, ·letra a, da Cons~ituicão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Crescencio AnUInes da Silveira á pesquisar mica e as·sociad:os numa área de cento
e- vinte hectares (120 Ha.), situadas nos lugares denominados José
,1acintho e Boqueirão, distrito· e município de Itambé; do. Eshtdo da
Baía e delimitada por um retângulo que tem um vértice a duzentos e
cinquenta metros (250m), na direção sul (S) magnético da confluência. dos córregos ".Sêco" e "José Jacintho" e cujos lado~ adjacen-
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tes a esse vértice tem os seguintes comprimentos e rumos magriéticos: mil e duzentos metros (i.200rn) ·e quarenta .graus nordeste
(40• NE) e mil metros (i.OOOm) e cinquenta graus sudeste
(50o SE). ·Esta autorização é outorgada mediante as conmções do,
art. !6 do Código d·e Minas e seus números I; II, III, IV, VII,
IX· e outras do citado Código não expressamente mencionados neste decreto.
Art. 2.0 •O concessionário da autorização pOderá utilizar-se
do produto ·da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de

Minas, se ooorrerem os motivos previstos nos números I e li do ci-

tado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
ArL 4.0 As propriedades -visinhas estão sujeitas às servidões
de solo e Sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 de citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscaliZado pelo
Departamento N acionai da Ppoduç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·Art. -6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a· taxa de um conto e duzentos mil
t•éis (1 :200$0) e ser~ transerito- nO livro próprio da Divisão- d-e- Fomenta da Producão lVIineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7, 0 Revogam-se :;ts .disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembrÓ de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.822-

DJ!l

10

DE SETBMBRO DE

1941

-Aprova e manda executar o Regulamento dos Uniformes para o pessoal
da Marinha Mercante

Ainda não foi publicado no Didrio Oficial.
DECRETO N. 7.823

-DE

10

DE SETE"BRO DE

1941

Autoriza a Sra. Ida Micheli Campos, brasileira, a lavrar caolim, mica
e associados na Fazenda Santa Rosa, mu.nicipio de Bicas do- Es-

taM de Minas Gerais

O· Pt•esillent-e da República usando- da atribuição que 'lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

At•L 1.° Fica autorizada a Sra. Ida Yicheli Campos, brasileira, a -lavar caolim, rpica e associados num área 'de quaLro hectares
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(4 Ha.) --Situada na Fazenda Santa Rosa, distrito .de Pequerf, município de Bicas do EStado de Mi.nas rKP..rais e. delimitada por urna li-nha poligonal que tem um vértice rJ cinquenta e sete metros (57m),
na direção sessenta e três graus sudeste {63° SE) da confluência do
córrego "Invernada" com o rio ''Cágado'" e cujos lad~Js, a partir desse
'rértice, teem os seguintes rumos e cpmprirnentos: trinta e nove graus
sudoeste (39° SW) e cento e IIúventa e três metros e cinquenta centímetros (193,5m); trinta e nove graus sudeste (39o SE} e quarenta metros (!tOm) ; oitenta e sete graus nordeste (87o NE) e cento e
trinta e d-ois metros (132m); setenta graus nordeste· (70o NE) e trinta e três metros (33m}; quarenta e seis graus nordeste l46° NE) e
cento e cinquenta e três metros (153m) ; vhüe e s·eis graus nordeste (26° NE) e quinze -metros (15m); quarenta e cinco graus noroeste (45 NW) e trinta e um metros (31 rn); quarenta e sete graus
noroeste (4.7° NW) e cento e dois metros (102m); setenta .e Um graus
·sudoeste -(710 SW) e cinquenta e seis melros (5tlm); cinquenta e
quatro graus sudoeste (54° SW) e quarenta e oito metros ( 48 m) .
Esta autor.tzação é outorgada mediante as condições do Parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
fllíneas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.

Art .. 2.o A concessionária da autorização fica ohrignda a recolher aos· cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais, venciveis em 30 de ··,junho ·e 31 de dezembro de cada ano
um e meio por c-ento (1,5%) do valor da pro-dução efetiva da mina,
em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Mie

na:,-.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de l~vra será
d~clarada caduca óu nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de
Minas.
Art. 4.o As propriedades vishlhas estão sujeitas às servi·dões
de solo e sub-solo para os fins da lavr.a, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o A concessionária· da autorização será fiscalizada pelo
Départainento ·Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o A autoriZação de lavra terá por título este Oecreto, que
~erá transcrito no livro próprio da Divisão de li'omento da Poducão
Mineral, após o pagamento da taxa de duzentos mil réis (200$0).
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941. 120.0 da Independência
e 53.0 da República;
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.824 -

DE

10 DE SETEMBRO DE 1941'

concede à "AyUas Minerais Dorizon Limitada', autorização
funcionar como empresa de m·ineração

para

O Presidente da República, usando da atribuição que lhl:' con.:
fcrt:: o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do cteerP!.o-let
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.o É concedida à "Aguas Minerais Dorizon Limitada". sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade
cte Malet no &tado do Paraná, ·autorização para funcionar como- cm-

·pre.sa de mineração de acordo com 0 que dispõe o art. 6.0 § 1° do de..:.
ereto-lei n. 1.985 de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas\, fi-

cando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente a:; leis
e regulameritoe em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da
referid_a autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
~

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120° da Independência
53° da República.
'GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza. Duarte.

DECRETO N. 7.825 -DE 10 DE SETEMBRO DE 1941

.Autoriza a firma Castro Lopes & Teb1.riçá a pesquisar manganês e
associados, no municipio de Siqtu>i'ra Campos do Estado do Espírito Santo

O Presidente da República usando da atribuição que lhe conf~re
o art. 74~ letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei núme-

ro-1.985, de "9 de janeiro de 1940 (Código de

Mina:~).

decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a·firma Castro Lopes & Tebiriçá a pesquisar manganês e assocmdos pm duas áreas siLuadas em tenas pertencentes a Francisco Duarte de Souza. Herminio d0 So'Jza e
Emiliano Martinllo de Carvalho, no município de Siqueira CampW"
d~ Estado do Espírito Santo e assim definidas: a primeira é de
cinquenta e dois hectares (52 Ha) e delimitada por um::t linha poligonal fechada que tem um vértice a seiscentos e vinte m?tl'OS
(620 m}, na direção trinta e cinco graus nordeste (35° NE) da
confluência dos córregos Barbn.,;,•a e Cachoeira Alta e cujo:; lados, a
parlir' desse vértice, teem os- seguintes cornpriment:Js e rumos magnéti-cos: mil e quatrocentos meti·os· (1.400m) e dOis graus trinta minutos õlldoeste (2° 30' SW); oitocentos e .trinta e cincO metros (835 m)
e quarenta .e três graus nordeste (43° NE) e novecentos metros
(900 m) e vinte e cinc-o graus quinze minutos noroeste (.21:5° 15' .!'/W);
duzentos e quarenta metros (240m) e oitenta e dois graus sudoeste
(82° SW). A 3egunda é de oitenta e seis hectares (86 Ha) e delimitada por uma linha poligonal fechada que tem um vértice a ~oy;e ...
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centos metros {900.m), na direção sul lS) cta confluência dos eórregos Cornprid!) e Malta e cujos lados, a partir ,desse vértice, teern os
seguintes c::.mprirnentos e rumos magnéticos: quinhen~os e noventa
e cinco met.ro., (595 rn) e vinte e sete graus noroe5l8 {27° :\\V J;
duzentos e oitenta metros {280m) e sessenta graus sudoeste (60° ~W);
duzentos e- nttenta metros l280 m) e sessenta e dOIS graus noroe.,te
(62o NW); mil quatr\ocenlos e trinta e c toCO' melros (J. 435 m) e
quarenta graus nox:desle ( I10° NE) ; quinhentos e vinte e cinco metros
(525 m) e quarenta e cinco graus sude.:::te {45° SE); mil duzentos e
novent·a metros (1.290 ITl· e v1nt-(~ e quatro graus sudoeste (24°S\V).
E&ta autorização é outorgada mediante as con.dições do art. 16 do
Código de Mina:, e seus números I, ll, UI, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expres.:;amenLe menrionadas neste decreto.
Art. 2.o A conce:3sionária -da autorizaoão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fms de estudo sobre o mmério e custeio dos
tra.balhos.
~
Art. 3.0 Esta autorizaÇão será declarada caduca ou nUla, na
forma do parágrafo único· do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos noS números I e li do citado art. 24 e no .art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão suJeitas às .,•ervidõ8s de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma d::. artigos 39 e
40 do Citado Cód•go.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Deparlamenta Nacional da P·rodução Minetal e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título de autorização de peo6'quisa, que será uma via
àutêntica d~st"e decreto. pagará a U~xa de um conto trezento., e oitenta
mil réis (1':380$01 e serà transcrito no livro próprio da DivL;ão de
Fnmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultum.
Art. 7.0 Revogam-se a5 disposições· em contrário.
Rio di'! Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independênc:a
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1'te.

DECRETO N.

7.826- DE

10

DE SETEMBRO DE

!941

Autoriza a"' Empresa Baiana de Minerais Limito.da a pesquisar manganês e associados no rnunicipio de Bonfim do Estado da Baía
O Presidente da República usando da atribuição que lhe eonfere
o art. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do deot'eto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mina•;<). decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Empresa Baiana de Minerais Limitada a pesquisar manganês e associados em duas áreas isoladas, de
cem heetares ( 100 H.) e cinquenta hectare~ (50 Ha) situada.;. respecetivamente, nos lugares ·denomi-nados Maravilha de Cima e Maravilha
de Baixo de um lado, e Fazenda B'Ja Hora de outro. no mUnicípio de
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Bonfirri do ·Estad,o da Baía. A _primeira área é delimitada ·por. um
retângulo tendo um vértice a mil novecentos e cinquenta metros
li.95D.m), rumo setenta ,e cinco graus sudoeste (75°8\.Y) dd' quilômetro quatrocentos e quarenta e nove mais duzento~ metros
(Km. 449+:2'00) da linha tronco para Joazeiro cta Viação ~.,énea Lesté
Brasíleiro e cujos lados adJacente·6· a esse vértice te em os seguintes comprimentos e orientações: -dois mil metros (2.000 rn), trinta e cinco
grau·6 sudoeste (~·5° S\V); quinhentos metros (500 m), cinqu~nta e
cinco graus noroeste (55° ~W J. A segunda área é delimitada por um
1'eUmgu10 -tendo l!IB vértice a quatr~ mil duzentos e vinte -metros
(4.220m), rumo r.ihquenla graus sudoeste (50°SW) da me.sma referência anterior e cujos lado:; teem os seguintes comprimentos _e orientaçõe•::l: mil duzentos e cinquenta metr'o.:5 (1.250 m), vinte e quatro
gr::ms sudiJeste ~2_4° S\V); quatrocentos metros (4.00 m), sessenta e
seis graus rt')roeste (Gô 0 :\"\V). Esta autonzação é outorgada mediante às condições do art. 1G dO Código de Mina·s e seus números I,
II, III, IV, VII, IX e outras do cilada Código não eXpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A· concessionária da a-utorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e.custeio dos
tral:mlhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos_ nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às ,:,'ervidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma-' da artigos 39 e
40 do citado Código.Art. 5.0 A concessionária da autori?.ação será fiscalizada pelo
DePartamento Nacional· da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo- Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título de autorização de pe.:;quisa, que será uma via
autêntica deste decl'elo, pagará a taxa de um conta e quinhentos
mil réis (1 :500$0) e será transcrito no -livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogap1-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
e 53.o da República.

1941,

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.827 -

DE 10 DE SETEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Ro"drigo Octavio Filho a pesquisar ilrnenUa, m·onazita, zirconita e rutílo, nO municipio de Santa Cruz,
Estado do Espirito Santo
,
O Presidente da R>êpública, nsando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. !.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rodrigo Octavio
Filho a .pesquisar ilmenita, monazita, zirconita e rutilo, numa área
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de Íwventa hectares (90 Ha) no lugar denominado Barra do Riacho,
município de Santa Crüz, Estado do Espírito Santo, área essa assim
delimitada: uma réta do dois mil e seiscentos. metros (2.500 m) de
comprimento e rumo magnético de dezoito gráus nordéste (18° NE)
que, partindo da foz do córrego Minhoca vai ter ao canal que liga á
lagoa do_ Bernardes ao rio Riacho; daí, pelo canal citado, até- encontrar o Tio Riacho; por este riO até a sua foz p·e~a linha de preamar média até a foz do córrego Minhoca, fechando' assim o perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as condições. do artigo
16 do Código de Minas e seus números I, li, IU, IV, VII, IX e_ outras
do ci.tado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
' declarada caduca ou nula, na
Art. 3.0 Esta autorização será
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Mina·s, se ocorrerem os niotivos- previstos nos n(lmeros I e II do c ilado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigOs 39 e
40 dó citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da aulorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará d,os favores
discriminados nq art. 71 do mesmo Código,. na forma deste artigo.
Art. G.O O título da au,torização de p·esquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de novecentos mil réis
(90ô$000) e será transcrito no livro Próprio âa Divisão dé Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 · ReVogam-se· as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de !94l, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N... 7.828 -DE 10 DE SETEi\IBRO DE 194"1
Autoriza o cidadão b1·ast!eh'o Horacio Belfort Sab·ino a pesquisa'f4
carvão no município' de Tomazína do Estado do Paraná

O Presidente da R•epública, usando da atribuição que .lhe confere o art. 74, ldra a, da Consfitui~âo e nos termos do decreto-lei
n. 1.983, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Horacio Belforl
Sabino a pesquiaar carvão numa área de cento e noventa e dois hectares (192 Ha) sit<mda no lote ·número Oito (8) do imovel denominado "Fazenda Jabotiraba 1 e Maribondo" no distrito de JaboU, inunic.Í~,:·io de Tomazina dO Estado do Paraná e delimitada- por um rt~-
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tângulo que tem um vértice a seteCentos e qnarenta e cinco metros
(74.5 m), na direcão seis ~~raus suduBste (6° S\V.) do qu~lômetro noventa e cinco (km. 95) da Estrada de Ferro do RIO do Peixe, rumal da
Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande e cujos lados adjacentes a esse
vértice teem os seguintes rumos e comprimentos: vinte e nove graus
trinta minutos noroeste (29o 30' N\Vl e dois mil quatroce.nt.os metros (2.400 m); sessenta graus trinta minutos sudo(~stc (60° 30' S\V)
e oilocenlo8 meLeos (800 m}. Esta autorizat;:ão é ou largada m.erliante
as condiçõts do art. !G do Código de Minas e seus números I, li, IH,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expl'essamente mencionadas

neste decreto.
Art. 2.o O concessionário ela n.utorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisá r:ara fin5 de estudo sob!~t o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduea ou ·nula, na
forma do parágrafo único do art. 2/f ~ ti0 1rl.. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo c subsolo para os fins àa pesquisa na .forma dos artigos 39 e
40 do citndo Código.
Art. 5.0 O r:oncessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção . Mineral e gozará dos favorPs
.discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.•
Art. 6.0 O título da áutorização de pcsqnisa, qne será uma via
autêntica deste decreto, f-'agará a taxa de novecentos e sessenta mil
réis (960$000) e será transerHo no livro pró_prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Al't. 7. 0 Revogam-se as diSposiçõ_es em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO

~.

7.829

-DE

10

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro OrvUle Gomes Rodrigues a pesquiSar'
grafita e associados no municipio de Pádua do Estado' do Rio
de Janeiro

O Pt'esidenle da llepública, usando da atribuição que lhe Cono art. 71!, letra a, da Constituição e nos lermos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.
f~:>re

Arf. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro 01·ville Gom-es Rodrigues a .pesquisar grafita e associados numa área de vinte e sete
hectares (27 Ha.) situada em ter1·as pertencentes a Aristides Duarte
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no. lugar denominado "Teimoso", no 1.P distrito do município de
Pádua do Estado do· Rio de Janeiro e delimitada por um retângulo
que tem um vértice- a duzentos e setenta metros· (270m), na direção cinquenta e seis graus sudeste (56° SE) magnético, da extremidade oeste (W.) da fachada sul (S.) da casa de residência de Aristides de Oliveira Duarte e cujos lados arijacentes a ess~ vértic'e teem
os seguintes compr;mentos e rumos magnéticos·: quinhentos e ·quarenta metros (540 rn) e dez graus noroeste (1oo~\V) e quinhentos
metros (500 m) e oitenta graus sudoeste (80° SW). Esta autorização é outorgada mediante as condiç.ões do art. iô do Código de Minal:l
e seus números I, I!, !li, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neate decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqUisa para fins de e.;Vudo sobre ô minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código cie
l\Iinas, Se ocorrerem os motivos previstos nos números I e IT rlo c.i•.ado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo p_ara os fins da pesquisa;- na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizaç.ão- será fiscaliza-do pelo
Departamento Nacional da Prodyç.ão Mineral e gozará dos favores
discr'iminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
ArL 6.0 O título~ da autorização de pesquisa, que será uma vla
autêntica, deSte decreto, pagará a taxa de _duzentos e setenta mil
réis (270$0) e será transr.riio no livro próprio da Divisão de Fomento da PrOdução Minerãl dn Ministério da AgriC'Iultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V ARGA~.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.830 -

DE

10

DE SETEMBRO DE

1941

A.utm·iza a cidadã brasileira Germana Fernandes de Rezt:nde fl [lt!Squisar manganês e associados no munictpio de Conselheiro La{aiete do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição QlH' !hr> coufere o art. 74, lctr··· n ela Constiluiç.fw e no::; termos- rh dnr·.:·~JI.'J-lei
n. 1.985, de . 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta'
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Germana Fernandes
de Rezende, a pesquisar manganês e associados numa área d~ f!inquenta e dois hectares e setenta áres (52,70 Ha.) ~itnada no l11gar
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denominado "Grota do Café", dist:i-ito de Alto Maranhão, municipio
de Conselheiro
Lafaiete do Estado de Minas Gerais
e
delimitada por um triângulo equilátero que tem um vértice a
setenta e cinco metros (75 m) ·na direção leste (E). da ponte existente sobre o rio Paraopeba e cujos lados adjacentes a esse vértice
teem turnos: quarenta e nove gráus nordeste ( 49°NE) e setenta e
um graus sudéste (71°SE) e mil cento e dois ·metros e oitenta centimetros ( 1 102,80m) de comprimento. Esta autorização é outõrgada
mediante às condições do art. 16 do Código -de Minas e seus números
I, I!, In,- IV VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos..
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca· ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de· Minas,
se ocorrerem ·os motivos previstos nos números I P. II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As _propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
soln e sub-solo para os fins da pesquisa, na ·forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
AÍ:'t. 5. 0 A concess_ionária da· autOrizacão será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará deis favores dis . .
m·tminados no art. 71, do mesmo Código, na fqrma dest.e artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta mil réis
(530$0), e será transcrito no livro .próprio da Divisão de Fomento
da Produvão Mineral do Ministério da Agricultura'
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário •
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941; 120.0 da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duart(J.
DECRETO N. 7.831

-DE

10

DE

SE'rEMBRO

DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Jary Sergio de Oliveira a pesquisari
talco e associados no município de Brumado do· Estado da Baia
O Presidente da RepübliCa, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro do 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado .o cidadão brasileiro Jary_ Sergio de Oliveira a pesquisar talco e assocjados nos lugares denominadQs ''Pedra
Vetmelha", "Bate-Pé'' e "São Teodosio", de propriedade de diverso~,
na Serra das Eguas, município de Brumado do Estado da Baía, numa
arPa dP duzentM p noventa e nove hectares e noventa e um ares
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(299, 91Ha.} limitada por um retângulo tendo um dos vértices à distância de trezentos e oitenta e cinco"· metros (385m), rumo magnético oitenta e um graus. noroeste (81° NW} do ponto de cruzamento
da Estrada de Piraj'á e Riacho Bôa Vista e cujos ·lados adjacentes a
esse vértice ~eem os seguintes eomprimentos e orientações magnéticas: três mil oitocentos e q~arenta e cinco metros (3.845 m), rumo
quarenta e quatro graus sudoeste (44° SW) e setecentos e oitenta
metros (780 m), ru:tno quarenta e seis graus noroeste ( 4·6° NW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições. do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 •. O concessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custei.o
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números l e II do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozaiá dos favores
discriminados no art. 7! do mesmo Código, na forma deste artigo,.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos de réis (3 :000$0)
e será transcrito no -livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Miilistério' da Agricultura.
Art. 7.0 Revogain-se as disposições em contrário.
!Uo de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
· e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duatte
DECRETO N. 7. 832 -

DE

1o DE

SETEMBRO DE

19'd

Suprime catgo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, e, nos tern:J.OS do artigo
1.0, alfnea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art . 1.0 Fica suprimido um cargo de Professor Catedrático,
padrão "24 ", do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago
em virtude da exoneração de Valdemar ·Cromwell do Rego Falcão,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R.io de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V Afi.GAS.

Eurico G. Dutra.
Col. de Leis- Vol. VI
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DECRETO N. 7.833- DE)! DE SE'l'EMBRO DE'1941

Autoriza o cidadão brasileiro :l-Vashington Reis Melo a' comprar pedras preciosas
O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, da Constituicão, e tendo em vista o decreto-

lei n, 466, de 4 d~ junho de 1938, decreta:
Artigo ún_ico. Fica autorizado o cidadão brasileiro Washington
Reis Melo, residente· em Tiros, Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do .Presente decreto. ,
.
~
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 19/d, 120.0 da Ind~pendêi].cia,
e 53.0 da República.
GETULIO

YARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N, 7.834

~DE

11 DE SETEMBRO DE 1941.

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Carneiro de Morais e Silva a
comprar pedras. Preciosas
Não foi" "pUblicado ainda no Diário_ Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 835 -

DE 11 DE SETEMBRO DE 1941

Au.turiza o cidadão brasileiro Olímpio Doml:n(Jttes Pinto Jnnior a
comprar pedras preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 836 -

DE 11 DE SETEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Jovelino Martines· a c·ómprar pedras
precios·as
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falt3: de pagamento.

DECRETO N. 7.837- DE 11 DE SETEMBRO DE 1941

Aprova os novos estatutos da Companhia de Seguros Argos Fl·uminense,
adotados pela Assembléia Geral de acionistas realizada a 5 de
junho de 1941

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7. 838 -

DE

1! DE SETEMBRO DE 1941

Aprova o Regulamento da Comis_são de Mm·inha Mercante

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a alínea a do art. 74, da Constituição e com fundamento no art. 1o.
do decreto-lei n. 3.100,~de 7 de março de 1941 e nos decretos-leis
ns. 3.11~·.;!'- 3.524vrespectivamente, de 17 de março ·e de 21 de
agosto do .mesmo áno, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento da Comissão de Marinha Mercante que este acompanha, assinado pelos Ministros de Estado da, Viação e Obras Públicas, Justiça, Fazenda, Marinha e Trabalho, Indústria e Comércio.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1941, 120.0 da' Independência
e .53.o da República.
GETULIO

VA~GAS.

Joãp de MendonÇa Lima.
Frq_ncisco Campos.

A. de·Souza Costa.
Henrique A. Guilhern.
Dulphe Pinheiro Machado.

·Regulamento da G01nissão ~e Marinha Mercante a que se refere o
decreto J.l· 7.838, de H de setembro de 1.941
NA'PUREZA E FINS

Art. 1.0 A ·Comissão de Marinha Mercânte, autônoma administrativa e financeiramente, vinculada ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, destina-se a: disciplinar toda a navegação mercante brasileira - marítima, fluvial e lacustre, ,- quer da União, Estados- e
Municípios, quer de particulares, qualquer que seJa a espécie de embarcação nela empregada e desde que se destine ao transporte comercial, próprio ou alheio, seja de cargas, seja de passageiros, com'"'
preendida tambem- a naVega_ção portuária acessória ou complementar
daquela· navegação, e quaisquer Serviços de reboque, assistêneia e salvamento,- pela forma estabelecida no decreto..:..lei n. 3.100, de 7 de
março. de 1_941 e no presente regulamento-.
JURISDIÇÃO, SEDE E- CONSTITUIÇÃO

Art. 2.0 A Comissão de Marinha Mercante, com jurisdição em todo o·
território nacional, tem sua sede e· foro na Capital da República e·
compõe-se de quatro membros nomeados, . em comissão, pelo Presidente da República, que, dentre eles, ,nomeará o · respectivo presi..:...
dente, fixando. tambep1 a ordein de sua substituição.
§ 1.0 Ao
da Comissão.

president~

em exercício

comp~te

a representação legal
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§ 2.o De entre os membros da Comissão de Marinha Mercante o
Presidente da República nomeará tambem o Diretor do Lloyd Brasileiro (Patrimônio Nacional) que administrará a Empresa em harmonia
de vistas com a mesma Comissão.
COMPETtNCIA E ATRIBUIÇÕES

Art ..3.o

Com~ete

à Comissão:

a) organizar as -tabelas de tráfego das embarcações nacionais,
particulares ou de propriedade da União, dos ~stados ou dos Muni·cípios, que fazem a navegação marítima, fluvial e lacustre;
b) fixar as linhas de· navegação para cada ~mpresa ou armador,
os calendáriocs das escalas, as disponibilidades ou as medidas de utilização _de tonelagem para cada frota ou unidade, os prazos de estadia
nos portos e os ajustes de tráfego com outros servicos de transporte;
c) estudar, organizar e alterar, tendo .em vista as peculiaridades
regionais, a::s tarifas de- fretes e de salários de pessoal, fixando as que
devem-ser obrigatoriamente observadas;
'
d) esL1,1dar, organizar e alterar, tendo em vista as peculiaridades
regionais, a remuneração dos serviços de estiva e salários dos respectivos trabalhadores, fixando a qile deve ser obrigatoriamente observada;
.
e) subvencionar, mediante autorização do Presidente da República, os serviçoS deficitários da Marinha Mercante,
f) julgar, das condições de venda e fretamento de embarcações
nacionais, que ficam dependendo de sua aprovação prévia, ainda que
para a execUção de transportes entre portos estrangeiros;
g) autorizar a aquisição de material de Importação ·para a Marinha MerCante Nacional;
h) conceder licença de viagens extraordinárias para portos nacionais ou estrangeiros;
i) estudar e propor ao Governo a un~ficação .de serviços da Marinha Mercante;
j) àprovar o novo Regu-lamento do Lloyd Brasileiro, nof: termos
do art. 3.0 do decreto-lei n. 3. 524, de 21 de ag·osto de 1941;
Z) expedir atos· de regulamentação complementar ou expletiva
-das faculdades que neste regulamento lhe são atribuidas;
Parágrafo único. Os atos e resoluções da Comissão de l\farin.ha
Mercante se "tornarão obrigatórios mediante publicaçãó no D·iário
Oficial e nos p.ra:zos e condições de,leS constantes.
Art. 4.0 Para os ef~itos das alíneas ''.a" e. "b" do artigo antecedente, a Comis.são de Marinha Mercante crganizará o "registo geral
de p.ropriedad(~ marítima", para o que o 'I'ribunal Marítimo Adrrün_istrativo facilitará a colet-a dos dados que possue de igu:ll Í'egisto.
Parágrafo único.· Afim de ser, mantido o reg isto perfeitamente
atualizado, a Secretaria do Tribunal Marítimo AdministratiVo enviará à Comissão de Marinha ;~ercal).te uma -cópia- de toda e 'qualquer alteração ou novo registo de· embarcação_ que efetuar.
Art. 5.0 Na organização das tabelas de tráfego e fixação das
linhas de navegação para cada empresa ou armador, a Comissão terá
sempre C!ll vista a distribuição e aproveitamento racionais da praça
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oferecidá aos diversos portos, de modo a óbter o maior rendimento
e a máxima economia nos ~erviços, assegurando o rápido e completo
escoamento_ da exportação de cada porto cOm o número de viagens e.
c~calas e a praça oferecida estritamente necessários a esse objetivo~
Art. 6.0 Todos os proprietários de embarcações e armadoreS'
brasileiro~. quer sejam pessoas de ·direito privado,
quer de direito
público· (União, Estados, Municípios ou autarquias), ficam obrigados
a acatar e cumprir as tabelas de tráfego,_ de linhas de navegação, de
fretes, de salários e de estivá, bem como os calendários de escalas e
regra~ de utihzação da tonelagem oferecida ao transporte, prazos de
estadia nos portos e demais determinações da Comissão de Marinha.
Mercante nos termos do_ derreto-lei n. 3.100, de 7 de março de 1941
e deste seu regulamento, e todas as autoridades administrativas e
judiciárias, federai:=:, estaduais e muriicipais deverão coop.erar com a
Comissão, nas medidas necet5sárias ao exato cumprimento dessas
normas e determinações e à repressão das infrações, ~ob pena de responsabilidade.
Art. 7.° Cornp.ete à Corriissão autorizar, aprovar e fiscalizar
quaisquer convênios óu ajustes de raleio de Jretes ou de tráfego
n~útuo dos armadoreS bra::ileiros e11trc s.i ou entre
estes e outros
serviços de transporte quer nacionais, quer estrang·eiros, competindo-lhe tambem efetuar nos convênios ou ajustes de rateio a respectiva compenS"ação periódka, dos fretes líquidos arrecadados, entre
os armadores signatários desses convênios.
Art. 8.° Compete à Comissão elaborar e mandar adotar as tabelas
de frete, tanto na cabotagem c.omo no s-erviço transatlântico.
Art. 9.° Compete à Comissão verificar, cobrar e arrecadar todas
as diferenças de fretes ode cabotagem e respectivas multas que serão
constituidas, e_m cada caso, por uma importância igual à diferença •
':e_rificada, ficando a5sirn a mercadoria sujeita ao pagamento da diferonça em dobr.o.
·
§ 1.0 Para base dessa cobrança, constárá obrigatoriamente de todos
os conhecimentos ·de embarque em cabotagem uma cláusula determinando que, no Caso do peso ou medição ou claSsificação declarados
nos conhecimentos, que servirem de base ao cálculo de frete, serem·
diversos do peso ou medição ou classificacão reais, importando em
ter sido o t·ete cobrado no embarque menor do que o efetivamente
devido p.ela verificação feita" no porto do destino, o dono da mercai:Ioria ficará sujeito ao pagamento em dobro do frete correspondente à
diferença verificada e a mercadoria responderá pelo pagamento desSe
frete em dobro e ficará retida no porto de destino até a respectiva liquidação e sujeita às taxas ·de armazenagem devidas.
§ 2. 0 A diferença simples· será entregue ao armador, pela Comissão, que reterá a outra parte correspondente à multa e que constituirá parcela de sua receita nos termos da al-ínea ''c" do artigo s.o
do decreto-lei n. 3 .100, de 7 de março de 1941.
§ 3. 0 O armador responderá pela multa P.orrespondente à diferença de frete verificada, sempre qué do conhecimento de embarque não constar a cláusula prevista no § 1.0 deste artigo, respondendo a mercadoria pelo pagamento da diferença simples, mesmc>
qUe não conste a aludida cláusula.
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§ 4.o Compete à. ·co·mis$ãO estabelecer· a::t normas -·para fiscalização e medição no destino das cargas transportadas pelos armadores de embarcações de cabOtagem, exoedindo as Jnstruções __ gerais
a serem observada~ ness-es servfços bem como quaisquer alterações
necessárias ou convenientes ao serviço.
§ .5.0 Quaisquer casos omissos relativos à verificação e cobrança
de mulfas por diferenças de frete e sua eventual relevação serão resdlvido;:; pela Comissão.
FRETES E TAXAS ACESSÓRIAS

Art.. 1O. Por frete se compreende a remuneração do transporte
__de porto a porto. 'l'odas as despesas para manipulação da carga,
anteríores ou posteriores a esse tl~ansporte, constituirão taxas adicionais acessórias do frete. As despesas de baldeação serãO-cobradas
quando tabeladas.
·
Parágrafo único. Nos conhecimentos de embarque serão adicionadas ao frete todas as taxas acessórias que os armadores tiverem
de cobr2r em nome da União ou· por conta de terceiros para atender
às despesas de manipulação da cafga confOrme se acha previsto.
neste artigo.
Art. 11. A Coinissão de· Marinha P..·!ercante padronizará as
.cláusulas e condições dos conhecimentos de emb~rque e declarará a
.obrig.1toriedade do sua observância por todos os ·armadores brasileiros.
DAS CONCESSÕES DE J"'INHAS E VIAGENS

Art. 12. Na forma do que dl·spõe o decreto-lei n. 1. 951, de
30 de dezembro de 1939, a Comissão de l\Iarinha Mercante declarará, por ed·ital de notificaç-ão aos interessados, as linhas ou serviços
de navegação que pa'38aTh a ser executados sob o regtme de con·cessão do Estado.
§ 1.0 -A Comissão de Marinha Mercante concederá aos armadores organizadOs a exploração- de uma ou mais linhas ou ·a execucão
de viagens isoladas, segundo as cond·ições que entender convenientes ao interesse público e por forma a permitir justa retribuição
ao capital.
§ 2.0 Ajustada a concessão, a Comissão de Marinha Mercante
expedirá licenças de tráfego para cada navio, na linha ou viagem
em que for inscrito. Di t.as licenças, enquanto subsisten-te &. conces·São, ficarão" sujeitas a renovação nos períodos que_ a Comissão de
Marinha Mercante d'eterminar .
§ s.o Nenhuma concessão será ouLorgada pela Comissão de Marinha Mercante para a cabotagem sem que se verifique completa
observância do disposto no decreto-lei n: 2. 78/.l,· de 20 de novembro
d& 1940.
§ '4.0 A licença inicial, ou de renovação, só será concedida
quando o navio -estiver em condições de navegabilid·ade certificada
pela autoridade competente e atender no seu tráfego as condicões
ajusta-à-as para a concessão.
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§ 5.0 As autoridade-s navais, em cada porto, negarão livre trânsito às embarcações que não tiverem sua licença de tráfego expe--dida pela Comissão de Marinha Mercante.
§ 6.0 A Comissão de Marinha Mercante podeiá (ldmitir a acumulação. de concessionários em uma ou mais linhas, submetend-o-os a
t·egime de quotização de frete que assegu_re justa remuneração relativamente à tonelagem oferecida, ou com base em outros critérios qu,e julgar aceitave-r.
_
'
§ 7.0 Negada ou _cassada pela Comissão de Marinha -Mercante
a licença de tráfego de qualquer embarcação nacional e desde que
..-3eu proprietário ou _armador não satisfaça dentro G:o prazo que lhe
for fixado' as exigências cuja inobservância tiver dado causa ao ato,
a paralização da embarcà.ção dará lugar à aplicação do disposto no
art. 11 do decreto-lei n. 3.100, de 7 de março d·e 1941.
REGRAS PARA OBSERVÂNCIA DAS Tl\BELAS DE FRETES E PASSAGENS

Art. 13. E' expressamente vedado a todos os armadores conceder quaisquer abatimentos nos fretes e passãgens estabelecidos
nas tabelas em vigor, bem como em quaisquer taxas acessórias,
inclusive armazenagens, assim como bonificações ou favores de
qualquer natureza e tudo enfim que possa, direta ou ind·iretamente,
influir sobre o valor real do frete e preço da passagem, e consequentemente infringir a. execu-ção fiel e integral das tabelas adotadas. §. 1.0 Os armadores sã'o obrigados a só aceitar e receber cargas para transporte sendo estas entregues ao costado do pavio nos
pontos habituais de embarque, não pod·endo fornecer embarcações
auxiliares ou transporte terresh'e para levar a carga de qualquer
ponto da terra para bordo ou para o cais de embarque sem a cobrança da taxa de alvarengagem ou da taxa cté transporte, fixadaspela Comissão de Mar.inha Mercante, ou da taxa de estiva d·as embarcações auxiliares.
§ 2.o Todos os fretes serão pagos contra a entrega dos conhecimentos .aos carregadores ou quem suas vezes faça, não sendo permitido em nenhuma hipótese:
a) fr~tes a pagar no de·stino ou em quai·squer outros que não
o porto de embarque, salvo em casos_ especiais a juizo da Comissão;
b} fretes liquidaveis po,r meio de vales.
Art. 14. É vedada a todos os armadores a restituição de quaisquer diferenças de frete cobradas a maior nos conhecimentos de
embarque, sem prévia audiência e autorização da Comissão de Marinha Mercante ou do orgão ao qual ela expressamente delegar -poderes para esse fim.
§ 1.0 O disposto no a·rtigo supra aplica-se igualmente ao valor
das pasE;agens.
§ 2.o Idêntica proibição oe extende ao pagamento de faltas e
avarias cujos processos deverão previamente ser submetidos à Comissão e obedecer às normas e formulários que forem por ela determinados.
Art. 15. Será considerada irtfração do regime legal vigente pa·ra
a Marinha Mercante Nacional e· sujeitarA os armadores e seus prepostos às penalidades prev~stas no art. 13 do decreto-lei ?· 3.100, de
7 de março de 1941, a desigualdade de tratamento que lffiporte em
preferência a determinados embarcadores ou a determmadas espéc1es
de_ mercadorias.
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RECEITA E SUA APLICAÇÃO

Art. 16. Fica instHuida uma receita especial composta:
a) da, taxa de mil e duzentos réis até urna tonelada calculada
sobre o peso bruto das mercadorias importadas, por água, constantes
do manifesto do vapor e -de mais seiscentos réis sobre o peso excedente, à razão de cada meia tonelada ou -fração;
b) da taxa de mil -e duzentos réis átJé uma· tonelada calcuÚtda
sobre o peso bruto das mercadorias saidas de .porto brasileiro, quer
no. ·com~rcio de cabotagem, quer no de exportação para o exterior
e de mais seiscentos réis sobre o peso excedente, à razão de cada
meia tonelada ou fração; e,
c) de multas devidas por infração de dispositivos do decreto-lei
n. 3 .100, citado, e de decisões da Comissão de Marinha Mercante.
§ 1..0 O pagamento das ta-xas previstas nas letras a e b do presente artigo será feito pelo armador, empresa, proprietá~io ou agente
dos vapores à repartição aduaneira competente, até três dias após a
chegada ou saida: do vapor, conforme o caso, mediante guia de recolhimento organizada em quatro vias, de acordo com o peso bruto total
do respectivo manifesto ou de cada conhecimento de carg~.
§ 2.0 Ficam excluidos do pagamento da~ taxa·s estabelecidas nas
. alíneas a e b o carvão nacional e as mercadorias referidas no art. 3.0
do decreto-lei n. 2.615, de 21 de setembro de 19·10.
§ 3.0 A obrigatoriedade do pagamento das taxa& previstas na alínea b do artigo 16 abrange a navegação fluvial e lacustre, salvo quando se tratar de mercadorias não sujeitas à despacho e transportadas
e~ emba·rcações de pequeno porte, que, igualmente, independam de
d8spacho nas repartições ofic-iais.

Art. '17. Mediante prévlo orç.amonto e aprovação do Presidente
da República, ~ receita a que se refere o art. 16, será apli.cada:
a) na manute.nção dos serviços da- Comissão;
b) no firianciamento de aquisições e construções de navios, reparos e aproveitamento de material flutuante, e na adaptação dos
navios à queima do carvão nacional.
Art. 18. As taxas a que se referem as alíneas a. e b do artigo 16 deste Regulamento serão cobradas pelos armadores ou seus
agentes nos conhecimentos de embarque e por estes recolhidas à
Alfândega, Mesa de Rendas, ·coletorias e Agências. Fiscais Federais do
respectivo porto, competindo às aludidas repartições- transferi-las
para o Banco ·do Brasil à disposição da Comissão de Marinha Mercante nos termos do § 2.0 do art. s.o do decreto-lei n. 3 .100, de
7 de março de 1941.
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

Art. 19. O orçamento da União consignará anualmente uma dotação globa-l destinada à Comissão de Marinha Mercante, que a aplicará
de acordo com o disposto no artigo 3.0, letra e, no subvencionamento
de linhas de navegação nacional deficitárias, existentes ou novas, e de
yiagens organizadas no interesse da eeonomia brasileira. É condição
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imprescindivel para o deferimento de subvenção ser a linha ou a
viagem aprovada pelo Governo por interm.édin..- da Comissão de Marinha Mercante.
§ 1.0 Até o dia 30 de abril de cada ano a Comissão de Marinha Mercante encaminhará ao Presidente da Repúblicá, por intermédio do Mi- nistro da Viação e Obras Públicas. o plano de subvencionarnento dos
serviços, com a especificação dos critérios adotados e das cifras atribuidas.
§ 2.0 O pagamento das subvenções às pessoaS ·e empresas favorecidas será feito, em quotas mensais ou trimestrais, por ordem da
Comissão de Marinha Mercante e por intermédio do ·Banco do Brasil;
ao qual transferirá o Ministério da Fazenda os créditos autorizados
pBlo Presidente da República.
§ 3. 0 A Comissão de i:Marinha Mercante suspenderá o pagamento
das quotas ~de subvencão quando as julgar dispensaveis, tendo em vista
o desenvolvimento da linha subvencionada, ou entender que não estão
sendo preenchidas as condições fixadas para a concessão do auxílio.
§ 4.0 As empresas ou pessoas favorecidas com a sUbvenção não
poderão utilizar as suas receitas, em hipótese alguma, em qualquer
serviço alheio ao da navegacão.
Art. 20. Findo o prazo fixado pelo decreto-1ci n. 3 .184, de 9 de
abril de -1941; ficam revogados, cessando todos os seus efeitos, quaisquer contratos e dispositivos legais que tenham concedid,J subvenções
ou auxilias a armadores e empresas de navegação.
REQl.JISIÇÕES DE EMBARCAÇÕES

Art. 21. A Comissão poderá requisitar qualquer embarcação mercante nacional que se achar paralizada em águas nacionais ou estrangeiras, submetê-Ia a r-eparos, aparelhá-la e armá-la para o tráfego,
revertendo ao proprietário .og saldos líquidos da utilizacão, após o pagamento das obras, dos aprestos e das despesas de administração.
DAS PENALIDADES E PROCESSOS PARA SUA APLICAÇÃO
/

Art. 22. Alem das penalidades especiais previstas nest-e regulamento, são passíveis de multa:

a\ de dez a ~em contos de réis, o" armador ou empresa, que, por si,
seus agentes, capitães ou prepostos-, infringir qualquer disposição desta
lei ou decisão da Comissão;
b) de c~m.mil réis a vinte contos de rêis, aqueles que de qualquer
mOdo contribuirem para praticar, encobrir ou dissimular a infracão.
Art. 23. Os processos de in.fração serão formados e julgados pela
Comissão, concedido à defesa o prazo de trinta dias. Das decisões
da Comissão cabe recurso, sem efeito suspensivo, para o Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Art. 24. As multas não pagas no prazo de trinta dias, contados da
notificação serão cobradas pelo proc-esso adotado para a dívida ativa
da Fazenda Pública, cabendo, neste caso, 25 % das importâncias efetivamente arrecadadas ao Instituto· de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.
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Art.; 25. À Comissão de Marinha Mercante caberá baixar as normas para os processos de infraç_ão a que se referem o art. 14 do decreto-lei n. 3.100, de 7 de março de 1941 e o art: 23 deste Regula-

mento.
Art. 26. A cobrança judicial prevista no art. 15 do decreto-lei
n. 3.100, de 7 de março de 1941 e no art. 24 desle Regulamento será
feita pelos procuradores da República com a cooperação do serviço jurídico da Comissão na Capital da República e dos repre.sentantes qtie
a Corpissão de Marinha Mercante designar nos demais portos do vais.
Art. 27. A Comissão, que ficará suJeita a 'tomada de contas anual,
apresentará ao Ministro da Viação e Obras Públicas, até o dia 10 de
cada mês, ·a balancete de sua posiç_ão financeira e o relatório sintético
d& suas atividades no mês anterior.
PESSOAL
VENCIMENTOS E GRA'l'IFICAÇÕES

Art.. 28. Os membros da Comissão de Maiinha Mercante terão
os vencimentos mensais de cinco contos de réis.
Paráfrafo único. Se o nomeado for militar ou funcionário público, não receberá o vencimento ora fixado, mas terá direito, a
títUlo de repr&sentação, a uma gra.tificacã6 arbitrada pelo Presidente
da República, ficando-lhe,- assegurados os direitos e as vantagens
integrais do posto ou cargo efetivo.
Art. 29. Os serviços auxiliares da
pe:Ias seguintes secções:

Comi~são

serão executadOs

Secretaria;
b} Contabilidade;
c)- Estatístiea ..

a)

Parágrafo único. A organização e a execução doS serviços, bem
corno o quadro de pessoal e tabelas de vencimentos serão regulados
no regimento que a ComissãO Submeterá à aprovação do Ministro da
Viac;ão e Obras Públicas.
Art. 30. Os empregados da Comissão de Marinha Mercante não
são funcionários públicos e .cabe ao- Pr-esidente da me::ma admití-los,
licenciá-los, puni-los e dispensá-los.
Art. 31o A Comissão propor'á aO- Governo, quando lhe parecer
necessário, por intermédio do Ministro da Viação e Obras Públicas,
a criação de subcoinissões, às quais poderá delegar encargos e atribuições.
·
Art. 32. O regimento das subcomissões sobre o regime de serviços das mesmas e a re·muneraç1ão de seus membros será elaborado
e mandad1J executar pela Comissão de Marinha Mercante que poderá
modificá-lo sempre que isso se torne necessário ou conveniente à
boa execucão dos serviços.
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DO CONTROLE E ESTA'rÍSTICA

Art. 33. Todos os armadores , ou empresas de navegação são
obrigadOs a:
a} comunicar, dentro de 30 dias da aprovação. deste regulamento,
as linhas de navegação que executam, especificando o número de
viagens, portos de escalas, os percursos em milhas, os horários, as
13mbarcações empregadas em cada linha e as tabelas de fretes e passag&ns que estão sendo cobradas;
b) remeter, até o dia 15--de_ cada mês, os mapas estatísticos dos
vapores _e linhas para cada viagem efetuada e terminada no mês anterior, com a indicação da exportação por portos de escala, r:eceitas
de fretes líquidos e brutos;
c) fornecer trimestralm-ente, por navio, dados sobre despesas de
conservação e reparação nos ·estaleiros e despesas de cüsteio compreendidas as de administração segundo o modelo Organizado pela
Comissão de. Maririha Me-rcante;
d) -enviar cópia do balanço anual e da ·conta de lucros e perdas,
com a indicação de data da publicação no jornal oficial;
e) permitir qualquer exame ou investigaç.ão que a Comissão
julgue necessário fazer na escrituração comercial ou na docurnentação..
Art. 34. Todas as Alfândegas, Mesas de Rendas, Coletorias e
Agências Fiscais Federais ficam obrigadas a remeter à Comissão de
Marinha Mercante, até o dia 10 de cada mês, uma relaç,ão completa
de todos os navios e embarcações mercantes que frequentaram o
porto no mês anterior, com a indicação da taxa arrecadada em cada
vapor e respectiva tonelagem ou cubagem da carga que tenha servido
de base à cobrança.
DISPOSIÇÕES

GER~IS

ArL 35 .. As decisões da Comissão de Marinha Mercante serão
tomadas por maioria de votos, sendo um deles obrigatoriamente o
do Presidente o qual, alem desse voto de qualidade, terá o de desempate.
Art. 36. Entende-se por· navegação de cabotagem a que tem
por fim o transporte de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre
os ·portos brasileiros. - marítimos, fluviais e lacnstr.es.
Parágrafo único. Continuam integralment-e em vigor em relação
à navegaç.ão mercante entre portos nacionais as disposições do decretolei' n. 2. 5S'8, de 27 de agosto de 1940.
Art. 37. A Comissão de Marinha Mercante poderá convocar os
armadores sempre que julgar conveniente ouví-los ou ins.t.rul-los
sobre os problemas e o regime da navegação no Brasil.
Art. 38. Os conhecimentos de transporte ·por água ficam suJeitos
aos modelos autorizados e aprovados pela Comissão de Màrinha Mercante inclusive quanto às cláusulas e condições de transporte nele
eonsignadas.
Art. 39. F'icam revogadas quaisquer disposições de todos e
quaisquer regulamentos, mesmo federais, que interfiram com a navegação, no que colidirem com as disposições do presente regulamento.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1941. Lima. -

Francisco Campos. -

A. Guilhem. -

João de 11/'e-ncf,onça
A. de Souza Costa. -Henrique

Dulphe Pinheiro Machado.
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DECRETO N. 7. 839 -

DE 12 DE SETEMBno

DE

1941

Altera, sern aumento de despesa, aS tabelas nurnéricas do pessoal extranumerár-io-mensalista do Serviço Nacional de Doenças Mentais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
<trt. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensaiista do Serviço Naci.onal de Doenç.as Mentais (extinto Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal), aprovadas pelo decreto número 6.667, de 31 de dezembro de 1940, ficam substituídas pelas que

·se encontram anexas a este decreto.

Art. 2.0 A despesa na importância de 987:600$0 (novecentos e
oitenta e sete contos e seiscentos mil réis) será atendida pela Verba 1
- Pessoal. Consignação II - Pessoal ·Extranumerário, Subconsignaç.ão 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do M.inistérid da Educação
c Saude, com as alterações constantes do decreto-lei. n. 3. 614, de i2
do corrente
Art. 3.0 .~evogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeii·o, em :i2 de s·eteinbro de 1941. dênci& e 53.0 da República.

120.0 da Indepen-

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

r.l!NISTÉRIO -

EDUCAÇÃO E SAUDE

Departamento Nacional de Sàude
REPARTIÇÃO -

SERVIÇü NACIONAL DE DOENÇAS MENTAIS
TABEJ-A NUMÉRICA

Número

1
1
2
1
1.
1
3
3
27
1
1
3
20
3

Função

Agrônomo . . . . . . . . . . . . . . . .
Arma~enista Auxiliar ......
Arquivista ............. '
Arlifice ........· ..........
Artífice ..................
Artífice ..................
Auxiliar de ArtífiCe ........
Auxiliar de Artífice ........
Atenderite ................
Bibliotecário ..............
Conservador ..............
l)entisto ..................
Enfermeiro ...............
Enfermeiro ............. '.

Ref. de
salário

Salário
mensal

XIV
VII
X
VII
VIII
IX

800$0
400$0
550$0
400$0
4ó0$0
500$0
300$0
350$0
300$0
400$0
600$0
700$U
400$0
'•50$0

v
v

VI
VII
XI
XIII
VII
VIII

Despesa
a'{l.ual

9:600$0
4:800$0
13:200$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
10:800$0
12:600$0
97:200$0
4:800$0
7:200$0
25:200$0
96:000$0
16:200$0

ATOS DO PODER EXECV'r[VO
Ref. de
salário

Função

Número

4 Enfermeiro ..... ·-· ........
1 Assistente de ·Ensino .......
6 Auxiliar de EscritQrio . .....
2 Auxiliar de Escrit.Qrio ..... .
2 Auxiliar de Escritório . .... ·.
3 Auxiliar de Escritório . ..... ·
2 Auxiliar de Escritório·. .....
23 Praticante de EsF-ritório ... .
1 Farmacêutico . . . . . . . . . . . . .
1 Fotógrafo Auxiliar ........
2 Fotógrafo Auxiliar ........
14 Interno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 I~aboratorista .............
2 Laboratarista .............
8 Laboratarista Auxiliar ......
2 Laboratarista Auxiliar . .....
1 Maquinista Auxiliar . .......
10 Médico ... ...............
10 Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Medico ...................
2 Medico ...................
1 Médico ...................
1 Serviçal ..................
Tecnologista Auxiliar . ......
~
2 'Telefonista ........ ·'· .....
2 Telefonista ...............
2 Zelador ..................
1. Zelador . : . . . . . . . . . . . . . . . .

.

~

IX
XVII
VII
VIII
IX
X
XI
VI
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Salário
mensal

500$0
1:100$0
400~0

XIII

VII
Vlll

v

X
XI

v
v

VI

xrn

XIV
XV
XVI
XVI!

v

XII
IV
VI

v

VI

450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
700$0
400$0
450$0
300$0
550$0
600$0
300$0
350$0
300$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
1:100$0
300$0
650$0
250$0
350$0
300$0
:>ó0$0

Despesa
anual

21,: 000~0
13:200$0
28:800$0
10:800$0
12:000$0
19:800$0
14:400$0
96:600$0
8:400$0
4:800$0
10:800$0
50:400$0
6:600$0
11!:400$0
28:800$0
8:400$0
3:600$0
84:000$0
96:000$0
21:600$0
24:000$0
13:200$0
3:600$0
15:600$0
6:000$0
8:400$0
7:200$0
4:20080
953:400$0

178
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número

1.

2

Ref. de
salário

Função

Auxiliar ................. .
Médico .................. .

IV
XIX

Salário
mensal

• 250$0
1 :300$0

Despesa
anual

3:000$0
31 :200~0
34:200$0

3

Relação dos extranumerários mensalistas corresponclenté à tabela
numéri-ca apro_:vada pelo decreto n. 7. 839, de 12 de setembro de
1941:
. SERVIÇO NACIONAL DE DOENÇAS MEl'<TAIS
TABELA ORDINÁRIA

1-

Agrónomo XIV -

1. José Silverio Barbosa Junior.

800$0

ATo'S- ·DO 'PODER- EXECUTIVO
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Armazenista Auxiliar VII -

400$0

1 . Emidio Moreira Barbosa.
2 - Arquivista X 1. Lüiza Camargo Magalhães.
2. Maria Luiz a de Castro Filha.

550$0

·1 - Art!fice VII 1. Antonio Qui roga Pereira.

400$0

Artifi.ce VIIJ -

450$0

1 -

1. João dos Santos Fena.
1 .-

Artífice IX -

500$0

1 . Alfredo Strauss.

3 - Auxiliar de Artífice V 1. Almira Podda Guimarães.
2. Benedito Angelo da Silva.
3. Ivan Nunes Cabetto.

300$0

3 - Auxiliar (je Artífice VI 1. Eisa Sév e Alves.
2. Julia de Sá Menezes.
3. _Julieta Alves Tostes.

350$0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12:

13·.
14.
15.
16.
17.

27 - Atendente V Adelino Alves da Cunha.
Aderbal Dourado de . Matos. ·
Agripino Dantas.
Alcebiades Cordeiro.
Antonio Lucas de Oliveira.
Casemiro Monteiro _Figueiredo.
Cecilia ·Louteiro.
·
Célio da Silva Pereira.
Firmino Roberto da ·costa.
Floréncio Garcez.
Francisco Ferreira de Sá.
Gilberto Barbosa.
Hailina Ferreira Pinheiro.
Jonas da Costa Avila.
João Vieira Machado Filho;
José de Almeida Carvalho.
Judith Ayres da Silva.

18. Laura Ramos.

19. Manoela Cunha.
20. Manoel Rangel de Oliveira.
21. Maria GOmes de Oliveira.
· 22 .. Maria Soares.
23. Maria Rico Navarro.
24. Maria Luiza Sobral.

25. Maria Nazareth Franca Vldal.
26. Romeu Martins de Melo.
27. Waldemar Augusto Maia.

300$0
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Bibliotecário Vll -

1 -

400$0

1 . Alexandre Passos da Silva.
1 -

Conservador X1 -

600$0

1 . Romilda Picareli da Costa.

Denttsta Xlll -

3 -

700$0

1. Augusto Tito de Oliveira Lemos.
2. EmerSon E ontoura.
3. Joãc, de Freitas Mendonça.

En{e>·meiro VIl -

20 -

1

Alice Ramos Corrêa.

2. Anibal Mauricio do

3.
. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

11 .
12.

·13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

400$0

Nascim~nto.

Atanira P~mentel Sales .
Bento Aviia.
Durvalina Cunha.
Edith da Silva Rooha.
Engi'aciU Peres Ri v era.
·Fia via Maria da Roc-ha.
Fraricisco Xavier de All;uquerque·.
Gilda Fernandes Martins.
He1ena Rodrigues Gonçalve~>.
Julieta da Silva Fontou~:a.
Lidia Martins.
Margarida Leitão.
Marra Euzebia Garcia.
Maria de LoUrdes Souza Santos.
Marina Guatemosin
May dos Reis Abreu.
Nilza Martms Silva.
Rvsa de Oliveira Gibert.oni.

3 -Enfermeiro Vlll 1. Guilhermina Nascimento· Fernandfls.
2. Maria da Gloria Bastos Cir:J.e.
3. Maria Julia Garcia da Silva Daffiião.

4 -

Enfermeiro IX -

450$0

500$0

1 . ·Debora Martins Saião.

2. Maria. dü Carmo Ferrmra.
3 .. Orlandina Augusta Menazes.
4. Regina Meinicke.
1 - Assistente de Ensino XVII !. Antonieta de Matos Antunes.

1:100$0

6 - Auxiliar de Escritório VIl 1. Carlos C::mto d"e Araujo.
2. Maria JoSé cte Oliveira.
3. Jesus Sales de Abreu.

400$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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4. Paulo de Oliveira Sucupira.
5. Sebastião Batista Rongel.
6. Vago.
2-'- Auxiliar de Escritório Vlll- 450$0
1. Alcide• Constantino.
2. Isabel de Almeida.
Anxiliar de Escritório IX ~ 500$0

2 -

1. Marcinio Pereira de Castro.
2. Maria Odete Rodrigues Moderno.
3 -

Au:J;i/ia; de Escritório -

X -

550$0.

1 . Eduardo Mendy Uuiz.
2. Luiz Felippe do Rego Macedo.
3. Neli na Barreto.

2 -

Auxiliar de Escritório -

XI ~ 600$0

1. Jandira Padrão de Oliveira.
2. Lauro de Andrade Sodré.

23 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
~.

9.
1 O.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prat-icante de Escritório -

VI -

350$0

Aidn Taranto.
Ana Herminda Tostes.
Celia Bouchert de Brito.
Dulce Ferreira Vasconcelos.
Dulce Néa Raposo.
Heda Cotrim dos Santos.
Ilka AirOsn ·Fernandes.
José Moreira Padrão.
Lucinda Faria.
Maria Christianis .
Maria da Gloria Meira.
Vago.
Maria Medeiros Lopes.
Mariana Umbelina Dias Costa.
Maria Stella Ewbank Tamborim.
Moi'enci Santos.
Nivea Bulhões Marcial.
Oswaldo Carvalho do Amaral.
Senhorinha Conceição.
Violéta Parente.
Zelia Maciel Suzarte.
Zilá Barbosa.
Vago.
1-

FarmacJutico -

Xlll

~

700$0

1. José do Lago 'Ribeiro.
1 -

Fotógrafo Au:piliar -

1. Ernani da Silva Bueno.

VII -

400$0
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Fotógrafo A-uxiliar ---,. VIll ---,. 45Ó$0

2 -

!. Jacinto dos Santos Coimbra.
2. Salvador Esteves.

14 -

Interno -

V-

300$0

1: Aldema~' Fernandes Porto .
2. Antonio Santaella ..
.3. Antonio Ribeiro Conrado.
4. Arnaldo Tilberti.
5. Heros Capello.
6. José Deocleciano Ribeiro FilhO..
7. Landulpho Mendes de Souza.
8. Luiz Miller de Paiva.
9. Lysanias Marcelino da Silva .
.10. Manoel de Souza Vargas.
11. Max Nelson Senise.
12. Roque de Alencar.
13. Walter• Antunes.
14. Mario Barros Morcerf.
1-

Laboratarista -

2-

Laboratarista - XI -- 6Q0$0

X-

550$0

!. Moysés Matar.

1 . Aureo Guimarães Macedo.
2. Milton Pinto da Costa.

8 -

Laboratarista At<xiliar -

V -

300$0

VI -

350$0

!. Cecilia Machado.

2.
3.
4.
5.

Dulcidia da Silva Rocha.
Edila Mendes dos Santos.
Ilka Badaró Soares.
Mar i na Camara Miranda
G. Odete Brito.
7. Odete dos Santos.
8. Vago.
2 -

Laboratarista Auxiliar -

!. Henrique David.
2. Olga de Lima Camara.
1 -Maquinista Auxiliar •1 . Agenor Angelo da Silva.

10 -

Médico -

XIII -

V -

300$0

700$0

1. Alice Marques dos Santos.

2. Alfredo Paes .
..3. Armando Neves.
Col. de Leis- V oi. VI

34
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4. Frã.ncisco Pinto de· Almeida:
.
6. João da· Silva Matos Filho.
7. Murilo Vilela Bastos. ·
s. Pedro de Souza da Costa e Sá.
9. Rui Vasques.
10. Raymundo Ursulino Barbosa.
5. Ismar Fernandes.

10 - Médico - XJV 1 . Abelardo Pi_nto Magalhães.
2. Antonio Carlos da Costa Cruz.
3. Brasilino Garcia de Carvalho.
4. Cassio de Figueiredo.
5. Elzo Arruda.
6. Fabio de Oliveira Camargo.
7. Geraldo Junqueira Ribeiro.
·s. José Afonso Neto. ·
9. José Ferreira Muniz Sobrinho.
1O. Olivio Ferrar i..

Médico -

2-

XV -

800$0

900$0

1. Frederico de Almeida Rego Neto.
2. Vitorino dos Santos Ribeiro.

Médico -

2 -

XVI -

1 :000$0

!. José Alves Garcia.

2. Stephenson de Faria.
1 -Médico -XVII- 1:100$0
1. Fabio Leite Lobo.

Serviçal -

V -

300$0

Tecnologista Auxiliar -

XII -

1-

!. Geralda Rodrigues da Silva.

2 -

!. Ollverio Chequetti.
2. Vago.

2-

1'e!efonista IV -

250$0

1. Ade-lina Matos Duarte.
2. Aurea Lopes.
2 -

Telefonista VI -

350$0

1 . Alda de Souza.
2. Hercilia Rodrigues Brandes.
2 -

Zelador V -

i~ Domingos Cezar Camara.
2. Miguel Moraes Filho.

300$0

650$0

ATOS IIO PODER EXECUTIVO

1-

Zelador VI

~

350$0

1. E:eloisa Carrilho dà Fonseca e Silva.
TABELA SUPLEMENTAI\

1 -Auxtliar IV -

250$0

1 . Mil ta Paz da Silva.
2 ..:.. Mé&ico XIX -

1 :300$0

1. Artur Cezar Boisson.
2. Oswaldo Camargo Abib.

DECRETO N. 7.840- DE 13

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova proJeto e orçamento para a coristt•ução de vái'ios melhoramentos na estaÇãO de Viçosa, de "The Great Western o{ Brasit
Railway Company, Limited"
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta .de pagamento .

. DECRETO N. 7.841-

DE

13

DÉ SE1'EMBRO DE

1941

Ap1•ova proJetos e orçamentos para a const1·ução de- casas para tu1·mas~
agentes e out'ros empregados, ao longo da linha de Baiâ-Alagoinhas,
da, Viação Férrea Federal- Leste B1·asileiro
O Pi'esiderite da República, usando da atribuição que ihe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orcamentos que
com este baix-am, rubriCados pelo Diretor da Divisão de Orçamento
do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas,· na importância total de 725:163$586 (setecentos e vin\é
e cinco contos cento e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e seis
réis), para a construção de casas de turmas nos kms 8,667, 13,633,
3'6,447, 4i,Z09, 60,000 e 71,163 e casas de agentes nos pátios das_ Es.:..
tações de Periperí, Paripe e Mata, na li.nha de Baía-Alagoinhas, trecho
de Calcada a Mata, da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.
Parágrafo único. As despesas com as obra:; de qu6 trata 8ste
decreto correr'fio à conta dos recursos. orgamentários que forem para
tal fim consignados.
6

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1941, 120.0 da Independên•Jia
53.o da !l,opública.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.842- DE 13 DE SETEMBRO DE 194-1

c0 ncede

à Companhia Docas de lmbituba auto1'ização para realizar as

obras e o aparelhamento çlo porto de Imbituba, bem corno a explo-

1·ação do trdfego desse porto

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.843 -

15 DE SETEMBRO DE 194!

Aprova o Titulo VI- I Parte ("Manual de Topografia do Artilheiro")
do Regulamento para o Emprego de A1·tilharia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o "Manual de ~ropografia do Artilheiro"
(Título VI da I Parte do Regulamento para o Emprego da Artilharia), _conforme texto original arquivado na Secretaria da Presidên-cia da República, assinado pelo Ministro de Estado da Guerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposic;ões em contrário.
Hio de Janeiro, 15 de setembro de 1941, 120.c? da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 7.844 -

DE.

16

DE SE'rEMBRO DE

194.1

Aprova tabela numérica para o z)essoaí. extranume?·drio-mensaLista
do Conselho Nacional de Desportos rlo Ministério da Educação e
Saude
O Presidente da República, usando da atribuic;ão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituic;ão, decreta:
Art. 1.0 F'ica ·aprovada, para Vigo.rar durante o corrente exerc'ício, a anexa tabela numérjca para o .pe.ssoal extranumerário-mensalista do Conselho Nacionài de Desportos do Ministério da Educação
e Saude.
'
Art. 2.o A despesa, na importância de 12:000$0 (doze contos dB
réis), correrá à conta do crédito especial aberto. pelo deCretO-lei número 3.619, de 16 de setembro de 1941.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 16 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

G-ustavo Capanerna.
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.~!INISTtRIO

REPARTIÇÃO -

-

EDUCAÇÃO E SAUDE

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS
TABELA NUMÉRICA

Função

Ref. de
salário

Servente ................. .
Taquígrafo .............. .

xur

Número

1
1

Salário
mensal

v

Despesa
anual,

300$0
700$0

3:600$0
8:400$0
12:000$0

2

Relação dos extranumerários mensalistas correspondentes h tabela
numérica UIH'ovada pelo decreto n. 7. 844, de 16 de setembro de 1941.
CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS
'rABELA ORDINÁRIA

1 -

Servente Y - 300$0
Taquígrafo Xlll -

700$0

1. Vago.
DECRETO N. 7.845 -

DE

iG DE

SETEMBRO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerá7'io-mensalista do Laboratório de Provas de Mat-erial do M1.nisté1'io da Marinha
O Presiden!c da República. usando da atribuição que lhe coilfere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
·
Aet. 1. 0 f\ tabela nnmórira do pessoal c::dranumerário-m~nsa
listn do Laboratório de Prova::: de Material, da Diretoria de Engenharia Naval do Ministério da Marinha, aprovada pelo decreto n. 6.667,
de 31 de deiembro de 1940, fica substituida pela que se encontra anexa
Jl este decreto.
·
Art. 2P A despesa, na importânr.ia de 59 :400$0 (cinqucnLa c
nove contos e quatt:ocentos mil réis), será atendida pela Verba 1
Pessoal, Consignação li ....:... Pessoal Extrar.umerário,· sendo 45:000$0
(quarenta e cinco contos de réis) h conta da Subc-onsig'nação 05 Mensalista e 14:400$0 (quatorze contos e quatrocentos mil réis} il
conta da Subeonsignação 08_ - No':~1s admissões etc., do vigente oreamenio daquele l\fi_nistério.
Art. 3. 0 novogam-se as disposições em contrário.
f.~

Hio de Janeiro, em 16 de· setembro ele 1941, ·120.o da Indepenclêncw
·

53.o da República.

GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem
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MINISTÉRIO

VERBA 1 CONSIGNAÇÃO 11 -

~

MARINHA

PESSOAL

PESSOAL EXTRANUMERÁRIO

Subcon:::ignaç.ão 08 - Novas admissões etc. . . . . . . . . . . .
200:00$0
Destaque feito à conta da Subconsignação acima, de acordo com
a Circular n. 4, de 19td, da Se_cretaria da Presidência da República:
PARA MENSALISTAS
DIRE'rORIA DE ENGENHARIA NAVAL

Laboratório de Provas de Material , . . ....... , ..... .

11! :400$0

Diretoria de Engenharia Naval
REPARTIÇÃO

LABORATóRIO DE PROVAS DE MATERJAL
TABELA NUMÉRICA
Ref. de

Função

Nllmero

salário

"2 Laboratarista .............
2 Tecnologista ...............
i Tecnologista Auxi)iar ......
1 Tecnologista Auxiliar · .....

-

XI
XVIII
XII
XIII

Salário
mensal

Despesa
anual

600$0

14:400$0
28:800$0
7:800$0
8:400$0

1 :200$0

650$0
700$0

59:400$0

6

Relação dos extranumerários mensalistas correspondentes à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 7 .845, de 16· de setembro de 1941.
LABORATóRIO DE PROVAS DE

M~TERIAL

TABELA ORDINÁRIA

2 - Laboratarista XI -. 600$0
:t. Antenor Xavier Nunes .
.·2. Joviniano lgnacio da Silva.
2 - Tecrwlogista XVIII .:.... 1 :200$0
Carlos Viana Guilhom.
2. Gualter Pacheco Borges.

-~.

·i -

7'ecnologista A1p:ilia1· XIII -

700$0

·f;. Hamilton Pinheiro Guerra.

1 - Tecnologista Auxiliar XII 1 . Alcindo Pinto de Figueiredo.

650$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.846

-DE

16

DE

535

SETEMBRO DE 1941

Aprova tabela numérica para o pessoal emtranume1-ário--mensalista- da
Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo
B

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
·

Art. 1.° Fica aprovada, pára vigorar durante o corr-ente exer.-('Íéio, -a anexa tabela numéri-ca do pessoal extranumerário-mensalista
àa Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo, do Ministério da
Guerra.
Art. 2.0 A despesa, na importância de 136:800$0 (cento e trinta
e seis contos e oitocentos mil réis), correrá à conta da Subconsignacão
()8 - Novas admissões etc., Consignação II - Pessoal Extranumerário, Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento daquele Ministério.
Art, 3.0 Revogam-.;e as dispooiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.• d• República.
GETULIO V AR6AS.

Eurico G. Dutra.
MINISTtRJO REPARTIÇÃO -

GUERRA

ESCOLA PREPARATóRIA DE CADE1'ES DE
SÃO PAULO
TABELA NUMÉRICA
Funç~o

Ref. de
salário·

Atendente
Auxiliar d; ·"Esôri.tó~i~ · · · · ·
Assistente de Ensino .......
Inspetor Auxiliar . . . . . ' . ..
Professor .................
Professor ................

IV.
VII
XV
IV
XVIII
XIX

N1ímero

2
2
1
2
4
3

Salário
mensal

250$0
400$0
900$0
250$0
1 :200$0
1 :300$0

Despesa

anual

6:000$0
9:600$0
10:800$0
6:000$0
57:600$0
46:800$0
136:800$0

14

Relação dos· extranumerários mensalistas correspondentes à tabela
numérica aprovada pelo decreto n, 7 .846, de 16 de selembro de
1941:
ESCOLA PREPARATóRIA DE CADETES DE SÃO PAULO
'l'ABELA ORDINÁRIA

2 :t. Vago.

·2. Vago.

Atendente·IV -

250$0
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Auxiliar de Jticritório Vll -

2 -

490$0

!. Vago.

2. Vago.

Assistente de Ensino XV -

900$0

2 -lnspetor Auxiliar lV -

250$0

1 !. Vago.

L Vago.
2. Vago.
4 -

Geraldo Rodrigues.
Miguel RoqUe;
Vago.
Vago.
3 !. Vago.
2. Vago.
3. Vago.

Professor XVIll -

1 :200$0

1.
2.
3.
4.

Professor XlX -

DECRETO N. 7.847

-DF

16

1 :300$0

DE SETEMBRO DE

19/d

Ap:rova. o Regulamento do Pessoal da Administração do Porto
do Rio de Janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, alínea . a, da Constituição e nos termos do art. 17 do
decreto-lei n. 3.198, de 1.4 de a-bril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Pessoal da Administração do Porto do Río de Janeiro a que se refere o artigo .17 do
decreto-lei n. 3.198, de 14 de abr~il de 1941, assinado pelo A'lini~tro
da Viação e Obras Públicas.
Art. ?· 0 Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio. de Janeiro, 16 de setembro de i9ld, 120. 0 da Independóncia
e 53;0 da República.
GETULIO VARGAS

Joüo de Jlendonça Lima

Regulainento do Pessoal da Administração do Porto d·a Rio de Janeiro
DISPOSIÇõES PRELIMINARES_

Art. 1.0 O pessoal da Administração do Porto do Rio de Jni.lcieo
(A.P.R.J.) compor-se-á de mensalistas, diarista.;; e ta·refeiros.
Parágrafo único·. Os mensaÜstas e os diaristas eorres[wnderão
~ tabelas numéricas aprovadas pelo Presidente da República.
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Art. 2.0 As fnnr.;õcs ele di":·eçiio .'3C'l'ão desempenhada-s por pessoal
em comissão, de livre esc'olha do Superintendente da A. P. R .J.
Art.. 3. 0 l\·!ensalistn !! n pc::.soa admilida para o descmf,enho de
função preserita nns séries .funcionais.
Art. 4.0 Diarista é a pessoa admitida pu·ra ·o desempenho ·cte funções braçais e subalternas.
Art. 5. 0 Tarefeiro é a 'pessoa que cxPc.u!n Ü'3.b~dhos que são pagos,
e-m produção sistematizada. à base de unict;~cte.
Art. 6.0 Tabela· numérica é o conjunta· de fuüçõ.es com indicação
do número de mensalistas ou·diarist.as para cada· n<üurcza de trabalho
o de salário ..
Parágrafo único. Nas tabelas numéricas de mens.aljslas as funções serão indicadas em séries funcionais.
Art. 7. 0 Série ftillcional é o agrupamento de. funções dn ·mr:osma
natureza de trabalho, escalonadas ,pelas referências,dos saláriOs.
Art. 8.0 Referência é o índice dos salários correspondentes às
funções.
Art. 9.0 As atribuições inerentes a uma ~él'ie funcional podem
ser cometidas, indistintamente~ aos mensalistas de qualquer das suas
referências.
Art. iü. Os atos de admissão, melhoria e dispensa do pessoal da
A. P. R .J. eão da competência do· SuPerintendente.
T.ITULO I

Das admissões
CAPiTULO I
DA FUKÇÃO EM COMISSÃO

Art. 11. A designação pa1;a as funções em comis.3ào, previstas na
respectiva tabela. será de livre escolha do Superinlen'dente da A.P.R.J.,
observadas as restrições de habilitação contida.s no Regimento.
§ 1. 0 As funções em comissão quC' poderão see desempenhadas por
pessoas estranhas à A . P. R. J ., são as teguintes:
I - Sécretário.
Il - Chefes de Divisão.
III - Chefe do Serviço de Administraçã?.
IV - Assistente Jurídico.
V - Inspetor da· Polícia Portuária.
VI - Chefe da Secção de Engenharia.
§ 2..o As demais fUnções de direção só poderão sm' dcscmptnhadas por pessoal da A. P. R. J.

CAPiTULO I!
DA PUNÇÃO DI! CHEFIA

Art. -12. As funções de chefia para as quais não haja, nn respectiva t&bela, funções eni coiilis~ão. serão cometidas a mens[llistas
medianl ~ livre designação do Superintendente.
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CAPíTULO III
DO MENSALISTA

Art. 13. A admissão do mensalista será semp're feila n;:t função
de menor salário de cada série funcional.
Art. 14. A admissão, 'em qualquer série funcional. dependerá da
prestação de concurso, na forma que for estabelecida.
Art. 15. São condições essenciais para o ingrusso em qualquer
sé1·ie funcional:
a) prova de quitação com o serviço militar;
b) folha corrida;
c) atestado de vacina;
d) atestado de sanidade -e capacidade física para a função; e
e) habilitação em concurso.
·

CAPíTULQ IV
bo DIARISTA

Art. 16. A admissão do diarista será sempre feita· em função
da tabela numérica, aprovada para essa modalidade de empregados.
·
Art. 17. São condições essenciais para admissão em qualquer
função de diarista:
a) prova de quitacão com o serviço rriilitar;
b) atestado de vacina;
c) atestado de sanidade e capacidade física- para a função; e
d) atestado de bons antecedentes, fornecido pela Pó!ícia Civil.
Parágrafo único. A admissão de menores de ·dezoito anos nas fun..ções cujo desempenho lhes seja permitido, prescinde da prova de qui-taçãG com o serviQú militar.
·
~onstante

CAPITULO V
DO TAREFEIRO

Art. 18. Os trabalhos do tarefeiro serãó·remunerados na base da
-unidade de produção, obedecido o limite mil\imo fixado para cada
.•aso.

CAPITULO VI
DO CONCURSO

Art. 19. Os concursos serão de provas, ou de provas e títulos, de
acordo com as instruções baixadas pelo superintendente.
§ 1.0 Os editais- de éoncursos deverão ser publicados dois dias se..,guidos no ' Diário Oficial".
§ 2.0 Os empregados da A.P .R.J. ficarão dispensados da documentação exigida para os candidatos estranhos, salvo -os títulos de
1
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<Joilclusão de cursos especializados e prova de sanidade para o desempenho da funç!io.
§ 3.0 Os atestados médicos deverão consignar as condições de sanidade visual " auditiva dos candidatos, quando a natureza do traba-

.

~ou..

,

§ 4,o Nas funções para as quais, pela sua natureza subalterna, não

se exija concurso~ será necessário, mesmo assim, .que -o candidato seja
alfabetizado ..
CAPíTULO VII
DA FIANÇA

Art. 20. É obrigatór,ia a prestação .da fiança abaixo para os empregados da A.P.R.J. que desempenharem as funções seguintes:

~j l~~~~~~We ·:: :::: ::: :::: :::: :::: ::::::::::::::::

~g :~~~~8

Ajudante de Tesoureit·o .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .
10:000$0
d) Fiel de aemazem. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
6:000$0
e) Fiel de Tesoureiro :.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. ..
5:000$0
f) Pagador . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. .. .
· 5:000$0.
§ f.o A fiajlça poderá ser prestada:
I - Em dinheiro.
I! - Em títulos da Dívida Pública Federal, quando então os
juros serão creditados ao interessado.
III - Em apólices de seguro de fidelidade, emitidas por institutos oficiais ou companhias de reconhecida idoneidade.
§ 2.0 Não poderá ser autorizado o leVantamento ,da fiança ante~
de tomadas as contas do empregado.
c)

TíTULO 11
Dir~itos

e vantagens

CAPíTULO I
DO SALÁRIO

Ar L. 21 . S3.lãrio é a reLribnição paga pelo desempenho da função
oú execução do trabalho,
·
Art. 22. O regjmento fixará o período mínimo_ obrigatório para
eada natureza de trabalho, respeitado, porém, o limite de duzentas
horas mensais para os serviços industriais e de vigilância e de trinta
e nove semanais para os de escritório.
§ 1.0 O salário corresponderá sempre ao limite mel)sal e semanal referido no artigo, independentemente das fases do dia ou da
noite dentro do qual o trabalhq se realize.
§ 2.0 A qualquer tHulo, mesmo eventualmente, é vedado trabalhar consecutivamente mais de dezeseis horas.
Ar(; 23. O salário do diarista será fixado ·em tabelas na base de
dia de trabalho efetivamente prestado.
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Parágrafo único. As. e~calas de serviço s~rão ·organizad~s d~
,maneira que o total de diárias, em cada mês. nao ~xceda ~ nu~ero
de dias uteis correspondentes nem o total anu~l seJa superwr a 300
dias.
Art. 24. O tarefeiro será remunerado na base ·cta produção por
unüiade; na forma es~abelecida para cada caso.
.
·
Parágrafo único. Quando se tratar de movimentação de carga,
a tarefa será paga Iia base de tonelada realmente movimentada,
qualquer que seja o tempo despendido na ppcração e o período
do dia ou da noile erh que se realize o trtl,balho.
Art. 25. A remuneração das funções em comissão e de chefia~
· obédecerá a referências constanles das respectivas tabelas.
Art. 26. Quando designado para função em comissão, o_ empregado poderá optar ou pelo salário correspondente a esta função- on
pelo ,que pereebe na função que_ normalmente desempenha.
AI'L. 27. Além do salál'io e das vantagens previstas em lei ou
r·egnlamento que de forma expressa a ele se refiram, o pessoal da
A.P.R.J. não poderá_ perceber quaisquer outras vantagens penmiárias.
Art. 28. O salário do pessoal da A.P.H.J. não poderá ser objeto
de arrest.o, sequestro ou penhora, ·salvo quando se tratar:
de prestação de alimentos, na forma da lei civil; e ·
b} de dívidas por- impostos e !.axas para com a Fazenda Nacional,
em fase de coJ)ra~ç.a judicial.
.
·
Art. 20. Só se admitirá procuração para. efeito de recebimento
úH salário ou quaisquer outras vantagens do pessoal da A~·P .R.J.
quando o empregado so encontrar fora da respectiva se:In ele tralJalbo
ou. estiver, comprovadamente, impossibilitado âe locmpover-se.
a)

CAPiTULO li
DA GHATIFICAÇÃO

Art. 3ü. Em qualquer hipótese, quando o Lrabalho diário exceder
o período normal de seis horas e meia ou de oito, conforme o caso, _o
mesmo será remunerado na base do salário-hora ordinário, aqrescido
de vinte e cinco pot cento, se, com a prorrogaç.ão, o trabalho não pas ..
sar de dez horas seguidas.
§ 1.0 Se, c.om a prorrogação, o trabalho passar das dez horas mencionadas, até o limite de dezesseis, o aumento será Jeito na base Jo
salário-hora ordinário, acrescido de cinquenta por cento.
§ 2.0 Os acréscimos do artigo somente serão concedidos tendo em
visla a.duração·do trabalho, independentemente das fases do dia ou da
noite dentro do qual o mesmo se realize.
A.rt. 31. Tendo em Vista as condições de execução do trabalho~
o Superintendente da A, P. H. J .. poderá conceder aos mensalistas
gratificações até o máximo de. trezenLos mil réis, não podendo, entre..,
lanto, em Q:ualquer caso, exceder a um terço do salário básico correspondente.
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§ 1-.0 As gratificações previstas neste artigo não poderão mensalmente exceder a quatro por cento c!o total dos salár~os pagos aos mensalistas.
§ 2.0 O mensalista ao qual se ah'ibuir a gratificação prevista no
artigo, _perderá o direito de receber qualquer oútra gratificação.
Art. 32. O Superintendente da A. P. R. J. poderá atribuir a
diaristas que trabalharem no interior dos· armazens de corrosivos,-- no
Páteo de Inflamáveis, na ilha do Braço Forté, aos mOtoristas externos, quando _operarem diretam-ente para o porão do navio, aos que
conduzirem volume.s na cabeça,_ movimentando diretamente mercadorias notoriamente-nocivas à saude -- a gratificação até o máximo de
20 o/o, calculada sobre o salário das respectivas tabelas, durante as
horas que permanecerem nessa situação.
§ 1.0 Esta gratificação nãG Poderá ex-ceder a um terçv do salário
do diarista.
.
§ 2.0 O pessoal beneficiado por essa gratificação fica obrigado ao
uso das medidas de proteção que forem indicadas.

CAPíTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 33. Depois de um ano de trabalho continuado, o pessoal
mensalista e diarista da A. P. R. J. terá direito a quinze dias; uteis
dE;~ férias, a serem concedidas no mesmo exercício, de acordo com a
conveniência do servü;o .§ 1.0 É proibido levar à- conta de férias qualquer falta ao trabalho.
·
§ 2. 0 Durante as férias, o pessoal mensalista e diarista terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício.
,·
§ 3.0 É facultado o goso das férias onde convier, desde que haja
comunicação prévia, ao chefe direto, do· respeptivo endereço.
CAPíTULO .IV
DAS LICENÇAS

SECÇÃO I

Disposições _gerais

Art. 34. O pessoal mensalista e diarista da A.P.R.J. poderá
ser licenciado:
a) 'quando acidentado no desempenho das funções;
b)
quando convocado para o serviço Militar;
c)
qu:Wdo acometi-d·o das doenças especificadas no artigo 41; e
d)
na bipó\ese do artigo 42.
Parágrafo único. O pessoal tarefeiro da A.P.R.J. poderá ser
licenciado nos casos dos itens a, b e d dest~ artigo.
Art .. 35. O pessoal em comissão e .mensalista poderá, ainda,
ser licenciado para tratanwnto da própria saud·e.
,
Art. 36. As licenças serão concedidas pelo Superintendente da
A..P.R.J.
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SECÇÃO 11
Acíàente no desempenho_ da função

Art. 37. Ao empregado da A. P. R. J.. vítima de acidente d:o
trabalho no desempenho das funções, aplicar-se-á a legislação em
v1gor correspondente, alem do tratamento e dos socorros imediatos
que lhe devam ser prestados.
Parágrafo único. Ao que perceber salário mensal superior
a i :000$0, quando vítima àe acidente do trabalho, alem da assis- ·
tência médica, te fá direito a- uma licença com 2/3 do salário até o
pr~zo máximo de um ano, a ~arti-r da data do acidente.
Art. 38. Quando apresentar lesão posterior, decorrente de acidente de trabalho, o empregado da A. P. R. J. será licenciado conforme a natureza da. doença respectiva.
Art. 39. A licenÇa somente caberá depois de comprovado que
o- empregado não pOderá fazer o tratamento desempenhando outras
funções compativeis com _seu estado, nesse período.
SECÇ.{Q lll

Serviço militar
Art. 40. O empregado da A. P. R. J., quando convocado para
c serviço militar ou para outros encargos da segurança nacional,
será licenciado sem prejuizo do salário, do qual será descontada,
aPenas, merisalmente, a importância que perceber na qualidade de
enc.orporado'.
§ 1.0 ·A lic8nça será concedida à vista de· comunicação do em ..
pregado, acompanhada de docum_entação oficial que prove a encor ...
poracão .
§ 2.o O tarefeiro encorpor'ado perceberá. na hase de remuneração que corresponda ao mínimo da pro6ução 'esti-pulada no ato de
admissão. ·
SECÇÃO IV

Casos de tuberculose at·iva, alienação mental, neoplaSia ·maligna. , ce-.
oueira, lepra ou paralisia
Art. 41. O empregado da A.P.R.J., com mais de dois anos
de serviço, que for atacado de tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia será compulsoriamente li-cenciado com dois terços d-ó salário.
Parágrafo único. A licença poderá- ser convertida em aposentadoria quando, após dOis anos eonsecutivos de licença para tratamento de saude, ficar provada a invalidez definitiva d·o empregado.
SDCÇÃO V

Servidora gestante
Art. 42. A' gestante, após um ano de serviço continuado, ser-ão concedidos, mediante inspeção médic·a, três meses de licença,
sem prejuizo do salário.
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SECÇÃO VI

tratamento de saude
Art. 43. A licença para· .trat~mento de Saude do pessoal. em
comissão e- mensalista será concedida:
a)
b)

a pedido do empregado; e
e;e-o{ficio.

§ 1.0 Num e noutro caso, é indispensavel a inspeção médica.
§ 2.o As licenças serão concedidas pelos prazos consignado-s noS

laudos ou atestadoo médicos.
Art. 44. A licença poderá ser prorrogada e;e-officio ou mediante
solicitacão do intere.ssado.
·
Art. 45 ._ Quando licenciado para tratainento de saude, o pessoal
em comias_ão ou mensalista receberá dois terços do salário mensal
nos seis primeiros meses, metade do salário mensal nos_ três meses
~eguintes e um terço nos três meses restantes.
Art. 46. O pessoal em comissão ou mensalista não poderá permanecer em licença por prazo superior a doz.e meses.
Parágrafo único. Decorrido o período -acima, o pessoal em comissão ou mensalista será submetido a inspeção médica e, julgado
·incapaz, caberá. a aposentadoria nos termos da legislação em vigor.
Art. 47. As ·ucenças concedidas dentro de sessenta dias contados da terminação da anterior serão consideradas em prorrogação.
Art. 48. Esgotados os prazos previstos, somente será concedida
nova. licença remunerada para tratamento de saude depois de de.,.
corridos dois anos de serviço realmente pre.stado.
Art. 49. Sob pena de demissão, o pessoal em comissão ou mensalista, quarido lic~nCiado para tratamento de saude, não poderá dedicar-se a qualquer 6utra ocupação de que aufira vantagens pecuniá-

MM.

·

Art. 50. O emprégado da A. P. R. J. poderá desistir da licenca
desde que seja julgado apto para as funcões que desempenha.
Art.· 51. Quando em gozo de licença remunerada, ao empregado
da A. P. R. ~· não se atribuirá a gratificação que reeebia em razão
de determinadas funções.
Art. 52. Salvo caso de prorrogação, o empregado da A. P. R. J.
deverá assumir imediatamente as respectivas funções qU:ando terminar o prazo da licença.
.
·
Parágrafo único. Em hipótese contrária ao disposto no ar·tigo,
a falta ao serviço importar~ na perda total do salário e, si a ausên·cia exceder de quinze dia-s para os mensalistas ou de oito para diaristas ·e t.arefeiros, caberá a demissão por abandono das respectivas
funções.
Art. 53. Em gozO de licenca, o empregado da A. P. R. ·J. nã<>
contará tempo para nenhum efeito. exr.eto quando aO tratar de afastamento nos termos dos artigos 37, 40 .e 42.
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SECÇÃO VIl
Licença para tratar de interesses paTticulm·es
Art. 54-. Depois de três anos de serviço efetivo, o empregadQ da
A; P. R. J. poderá obter Ur.ença, seri:t direito a salário, para 'tratar
de interesses particular(·s .
. § f.O·A licença poderá .sel' negada quando o afastamento do em-

pregado for inconveniente ao interesse do serviço.
§ z.o O empregado deverá aguardar em exercício a concess5.o da
licença.
§ 3.0 O empregado poderá em qualquer tempo reassumir o exercício, desist.indo da licença.
§ 4.0 O Superintendente poderá determinar que o empregado licenciado volte ao exercício, sempre que o exigirem os interesses do

St'rViÇO.

'

§ -5.0 A licença de que trata este artigo será concedida .até o pra-

ZJ

máximo de um anO.

CAPíTULO V
DAS. CONCESSÕES

Art. 55. O pessoal em comi-ssão ou mensalista poderá falUlJ ao
-serviço, sem prejuizo do salário, até sete .dias conseCutivoS, por motivo de:
a) casamento; e
b) falecimento de cônjuge, filho, pais ou irmãos·.
-Art. 56. O pessoal em comissão ou mensalista que, por do>:11ça,
não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a. fazer pronta cornunicação do seu estado ao chefe direto, que providenciará a comprovação do fato.
Parágrafo único. Se ficar comprovada a impossibilidade de
Cornparecimento ao serviço, os aludidos empregados sofrerão des'ronto
-dC: um. terço dO salário do dia, desde que as faltas não excedam n três
durante o mês.
Art. 57. O diarista pÚ tarefeiro escala-do para trabalho e que:
po-r doença, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer
pronta comunicação do seu estado ao chefe direto, que providenciará a comprovação do fato.
Parágrafo único. S-e ficar cop:1pr-ovada a impossibilidade de
comparecimento ao trabalho, os aludidos empregados serão autorizados a faltar o período necessário até o máximo de vinte e cinco-.dias,
sem direito ·a perceber qualquer remuneracão.
Art. 58.. A consignaoão em folha de pagamento é restrita aos
descontos obrigatórios ·e rios autorizados.
§ 1.0 Os descontos autorizados só podem ser feitos a favor de
institutos oficiais de crédito.
§ 2.0 O total de descontos obrigatórios e autorizados não poderâ
exc:eder de 30 o/o dos . -. salários correspondentes, salvo quando se destinarem à aquisição de terreno ou casa de moradia, hipótese em que
<>SSe total poderá ser elevado a 50 %.
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QAPlTULOVI
DA MEIJHORIA

Art. 59. A melhoria de salário dos mensalistas da A. P. R. J.
obedecerá _sempre ao critério de metade por merecimento e metaae
por antiguidade.
Art. 6-ü. O merecimento será aferido pela qualidade e_ quantidade da produção.
§ 1.0 Para a referência final, a melhoria será realizada exclusivamente pelo critério do merecimento.
§ 2.o A melhoria por merecimento só poderão concorrer os mensalistas colocados nos dois primeiros tercos por ordem de antiguidade, contada na refer~ncia do, salário. .
c
ArL; 61. A melhoria por antiguidade recairá no mensalista que
contar mais. tempo de servico, contado a partir da admissão na_ referência do salário.
ArL., 62. O mensalista não poderá' ter o salário melhorado antes
de decorridos dois anos do de~empenho da função nem melhorias
sucessivas sem o interstício de igual prazo.
Art. 63. A melhoria só o0orrerá quando houver vaga imeçlla·
tamente superior na tabela numérica correspondente.
Art. 64. Não serão descontados os dias em que q empregado
da A. P. R. J. não comparecer ,ao serviço por -motivo de:
a) férias;
b) prestação de serviço militar;
(;) juri e outros encargos legais;
d) licença por motivo de acidente do trabalho ou moléstia pro...fissional; e
e) licença à ge,;tante.
Parágrafo único. Aos meri.salistas, além das condições acima,.
não serão descontados os dias que não comparecerem ao serviç_o por
motivo de casamento ou luto, na forma do artigo 55.
CAPITULO VII
IYO APROVEITAMEN'ro·

Art. 65. O mensalista da A. P. R. J. poderá ser aproveitado
de uma em outra série funcional desde que se verifique a exi·stên...

cia de vaga que deva ser preenchida por merecimento.
Art. 66. O aproveitamento far-se-á:
I - a pedido do empregado, atendendo-se a conveniência do serviço;
II - ex-of{icio, no interesse da A. P. R. J.
Art. ·67. O aproveitamento somente._ ocorrerá para a mesma re-·
ferência de salário.
Parágrafo único. São condições indispensaveis para o aproveitamento:
a). par~er dos dois c-hefes de serviço interessados; e
b) satisfação dos requisitos exigidos para a nova função.
Coi. de Leis- Vol. VI
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CAPITULO VIII
DA READAPTAÇÂO
/

Art. 68. O empregado da A .. P. R. J. poderá ser readaptado
em outras funções, independentemenLe de concurso, verificando-se
alguma da·s condições seguintes:
a) quando o seu estado de saude prejudicar o desempenho ct'a
função;
b) quando o seu nivel intelectual não corresponder às _exigências
da função que desempenha;
c) quando a sua habilitaç.ão profissional for deficiente, prejudi·cando a mai'chn do serviço; e ·
d) quandO os seus pendores forem mais bem aproveitados em
outras funções.
CAPiTULO IX
DA READMISSÃO

Art. 69 .. Readmissão _é o ato peln qu,al, a crítério do Superinten-·
dente da A. P. R. .J., o mensalista ou diarista dispensado reingressa
no serviç-o, na antiga ou em outra função de salário igual ou inferior
ao da anterior, com o direito, apenas, à contagem do tempo de serv!ç.o
anterior à dispensa, para efeito de aposentadoria.
Parágrafo único: Em nenhum caso, poderá efetuar-se a ·readmissão sem que,_ mediante inspeção rnt~àica, fique provada a capacidade
para o desempenho da função.CAPITULO X
DA APOSEN'fADORIA E PENSÃO

Art. 70. O empregado da A. P. R. J. terá aposentadoria e pensão na forma que for estabelecida pelo Regulame-nto dõ Instituto de
Aposentadoria e Pensões do::; Marítimos.
TíTULO lll
Da ação disciplinar

CAPíTULO I
DOS DEVERES

Art. 71. São deveres do empregado da A. P. R. J ., alem dos que
lhe cabem pela função:
I - comparecer ao serviço à::; horas de trabalho ordinário e às do
extraordinário, quando eonvocafi.J, executando as -atribuições que lhe
compef.irem;
II - cumprir as ordens superiores;
IIJ --.desempenha·r com zelo e presteza os trabalhos de que for
· incumbido;
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IV - guardar sigiÍo sobre os assuntos do. serviço e sobre despachos, decisões ou providências;
. V - representar ao seu chéfe imediato snbre todas as irregularidades de que tiver conhedmento e que ocorrerem no s-erviço em- que
trabalhar;
VI - tratar com urbanidade as partes, atendendu-as sem preferências pessoais;
VII - fornecer_ dados para que esteja ·sempre em ordem o 'seu assentamento individual e sua declaração de família;
VIII- manter espírito de cooperaoão e solidariedade com os companheiros de trabalho;
I X - zelar pela económia do material da A. P. R. J. -e pela con ..
-servação do que for confiado à sua guarda ou utilização;
X - sugerir providências tendentes à melhoria do :;;er,i-iço.
Art. 72. Ao emp<l'gado da A. P. R. J. é proibido:
I - censurar, pela irriprensa ou outeo qualquer meio, as âútori-dades constit.uidas ou criticar 0::1 atos da administração, pod-endo, to-davia, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los do ponto de
vista· doutrinário, com o fito de colaboração e cooperaCão;
11 - retirar, sem :Prévia permissãO da autoridade competente,
.qualquer documento ou objeto Bxistente no serviço;
U I - entreter-se, durante as hora$ de trabalho, em palestras; leituras ou outras atividades estranhas ao gerviço;
IV - deixar de comparecer ao serviço s·em causa justificada;
V - promover manifestações de apreço no recinto do trabalho
-ou tornar-se solidário com elas;
VI - deixar de repreS'entar sobre ato ilegal.
Art. 73. É ainda proibido ao empregado à a A. P. R. J. :
I - fazer contrato de natureza comercial ou industrial com o Governo, por si ou como representante de outrem;
II - exercer funções de direção ou gerência de empre~as bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, subvencionadas ou
não pela A. P. R. J . :
UI .- requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias· de juros ou outros favoreS' semelhantes, federais, estaduait: ou
municipais, exceto p.rivilégw de invenção própria;
IV - faze_r parte, na qualidade de empregado ou dirigente, de
empresas que, direta ou indiretamente, explorarem serviços que tenham relação com qualquer das atividades da A. P. R. J ., sob pena
de demissão;
V - aceitar representação ·de Estado e~trangeiro;
VI - comerciar, ou ter parte em sociedades comerciais, exceto
corno acionista, quotista _ou comanditário, não podendo, em qualquer
-cas'o, ter funções de direção ou gerência;
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabOtagem contra o regime ou o serviço públic-o;
VIII- praticar a usura em qualquer de suas formas;
. IX - constituir-se prOcurador de partes ou fl.ervir de intermediário perante qualquer repartição pública ou à A. P. R. J ., exceto
-quando se tr.atar de interesse de parente a·té 2.0 grau;
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x _ 'receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades
fiscalizadas, no país ou no estrangeir.o, mesmo quando estiver em
missão referente à compra de material ou fi~calização de qualquer
natureza;
XI- valer-se de sua qualidade de empregado da A.. P. R. J.
para. melhor desempenhar ativi~aile estranha às .funções ou para
lograr qualquer provento diret-a ou indiretamente, por si ou inter-:posta pessoa; e

~

XII - andar armado ou trazer armas para o recinto de trabalho,
ressalvado o pessoal da Polícia Portuária, e assim mes.mo, quando de
servi co.
CAPíTULO II
DA RESPONSABILIDADE

Art. 74. O emp.regado da A. P. R. J. é'responsavel:
I - pelos prejliizos que causar ao, patrimônio da A. P .. R. J .•
por dolo, ignorância, indolência; negligência, ou omissão;
II - pela sonegação dE' vaiare::: e objelos confiados à sua guarda:
ou responsabilidade; ou por não pr~star Contas, ou por não as tomar,
na forma e prazos estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos,
instruções ou ordens de serviço;
III - em geral, por quaisquer abusos em que incorrer rio desempenho da função; e
IV - .por qualquer erro ou engano de que decorra prejuizo ao
p~trimônio ou arrecadação da A. P. n~
Art. 75. Nos casos de indenização, o empregado da A. P. R. J.
será obrigado ~ repor a importância do preju izo causado, embora, ajUizo do superintendente, a mesma possa ser descontada do- seu salári~ em parcelas mensais.
Art-. 76. A responsabilidade administrativa não exclue a penal ou
criminal nem exime o empregado da pena disciplínar.

r

CAP~TULO

III

DAS PENALIDADES

Art. 77. Aplicam-se aos empregados da A.P.R.J. as seguintes
pena:; disciplinares:
I - advertência;
II - repreensão;
I I I - suspensão;
I V - multa;
V - demissão; e
VI - demissão a bem do serviço.
Art. 78. A pena de advertência sel-á aplicada verbalmentE,. em
caso de negligência.
Art. 79. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos· ca ..
sos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres.
. Art. 80~ A pena de suspensão em caf?o de falta grave, em que não
caiba a demissão. desrespeito às proibiÇões. legais ou reincidência em
falta já punida com repreensão, não devendo exceder de noventa dias,
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Parágrafo único. O empregado -suspenso perderá todas as vanta.
e direitos decorrentes do desempenho da função.
Art. 81. Aplicar-se-á a pena de multa nos casos em que houver
prejuizo à A.P .R.J.
Parágrafo único. A multa de que trata este aftigo deverá corresponder sempre ao prejuizo causado, descontando-se até o limite de
10% do salário mensal.

gen~-

Art. 82. Sempre que convier ao serviço, a pena de suspensão po·
-derá ser convertida em multa, continuando o empregado em trabalho
e percebendo apenas 50% do salário.
Art. 83. Será aplicada a pena de demissão nos casos de :

I - abandono da função;
11 - procedimento irregular;
III - ineficiência ou falta de aptidão para o serviço; b
IV - aplicação indevida de dinheiros públicos.
~
§ 1.0 Será tambem demitido o empregado que, sem causa justifi.
cada, faltar ao serviço sessenta dias por ano, interpoladarnente.
§ 2.° Considera-se abandono da função o não comparecimento ao
serviço, ,sem causa justificada, durante quinze dias consecutivos- pelos
mensalistas e oito dias pelos diaristas ou tarefeiros.
,
Art. 84. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao
empregado que:
~
I --"7 for cónvencido de incontinência pública e escandalosa, de vi:.
cios, de jogos proibidos e de embriaguez habitual no desempenho das
suas atribuições;
· li - praticar crime contra a boa ordem e administração pública.
a fé pública e o paLrimónio da A.P.R.J., ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa do Estado;
III - rev~lar segredos de que tenha conhec·imento em razão da
função;
IV - praticar insubordinação grave ou desobediência à lei ou a
instruções e ordens legais dos superiores;
V - praticar, em serviço, ofensas físicas, salvo em legítima de·
fesa;
VI - receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de
.qualquer espécie ou solicitá-las diretamente ou por intermédio de
.outrem, ainda que fora de sua -função mas em razão dela;
VII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores, a
pessoas que tratem de interesse ou o. tenham na A.P.R.J., ou es~
tejam sujeitas à ·sua fiscalização.
Art. 85. A primeira irifração e de acordo com a sua gravidade,
poderá ser aplicada qUalquer das penas do artigo 77, independentemente da gradação.
Art. 86. O empregado, preso preventivamente, pronunciado em
.crime, comum ou .fu:hcional, ou condenado por crimé inafiançável em
processo .no qual não haja pronúncia, será afastado do desempenho
da função até a condenação ou absolvição passada em julgado·.
Parágrafo único. Dur3.nte o afastamento, o empregado pe'rderá
um terço do salár.io, tendo direito à diferênça se for, afinal, absolvido.
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11-\PíTULO IV
DO INQUÉRITO ADMINIS'l'RATIVO

Art. 87. A autoridade da A.P .R .J .. que tiver ciência ou noticia
da ocorrência de irregul<).ridade no serviço ou de qualquer infração
deste Regulamenfo é obrigada a promover a sua apuração imediata,
por meios sumários ou mediante inqüériio administrativo.
Art. 88. A instauração do inquérito .é determinada pelo Superintendente.
Art. 89. O inquérito administeatiYo será realizado por uma co:..

missão designada pelo Superintendente e será composta de três empreg<ldOs.

Parágrafo único.

-o

Superintendente determinará, no ato da de-

signaç5o, quem deverá dirigir os trabalhos da comiss5o.

Art. 90. Os membros da comissão dedicarão todo o seu tempo
ao trabalho da mesma, ficando, por is.so, automaticamente dispensados
do sel'viço de sua secção durante a realização das diligências que se.
tornarem necessárias.
Art. 91. O inquérito administrativo deverá ser iniciado dentro
do' prazo improrrogável de três dias, contado da dala da designaçãOdos- membros da comissão e concluido no de sessenta dias, lambem,
impror:rogável, a contar da data de seu início.
Art. 92. A comissão proeederá a todas as diligências que julgar
conveniellte, ouvindo, quando julgar necessário, a opinião de téenicos
ou peritos.
·
Art. 93·. A comissão fará citar o acusado, quando houver, paradevor e, no prazo de dez dias, apresentar a defesa.
Parágrafo único. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital~ C'Om o prazo -de oito dias.
Art. 94. No caso de revelia, será designado ex-officio, pela autoridade, um empregâdo para acompanhar o- processo e se incumbir

· da defesa .

.Art. 95. A comissão· deverá fnndamentar o seh parecel", propondG
a aplicação da penalidade que couber.
Art. 96. Ultimado o processo, será remetido cmn o relatório ela
comissão ao Superihtendente.
'
Art. 97. O Superintendente julgará o processo dentro do prazo,
ímprorrogaveJ, de vinte dias.
Parági'afo único. Não sendo julgado o processo no prazo indicàdo neste artigo, o acusado reassumirá a função c ar;uardará o jul-

gado.

Art. 98. Quando ao empregado da-A. P. R. J., se imputar crime,
praticado nu esfera administrativa ou não, o Superintf.lndente, além
da ir;tstauração do inquórito ad:rpinistratiVo providenciará para qtie se
i'nst~ure simultaneamente o inquérito policial.
Art. 99. As autoridades adminstrativas e policiais se auxiliarão
para que ambos os processos se concluam dentro dos prazos fixados
oo presente Regulamento.
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Art. 100. Não-cabe a realização de inquérito administrativo para
a dispensa de empregado da A.P.R.J.; faltoso, ineficiente, désnecessário ou que tenha abandonado o trabalho, qualquer que seja o tempo
de serviço.

Disposições finais
Art. 101. Ao empregado da A.P.R.J., só se aplicam os dispositivos regulamentares do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos relativos a empréstimos, aposentadorias, pensões, assistência
médico-cirúrgica: e funeral.
Art. 102. A A.P.R.J., poderá sempr6 que julgar c.onveniente
empreitar com terC'Ciros o serviço braçal,. por volume ou pür tonelada
de merc·adoria movimentada.
Art. 103. Não se· aplicam aos empregados da A. P. R. J., quaisquer
dispositivos legais· que contrariem este Regulamento, baixado de acordo com o artig·o 17 do decreto-lei n. 3.198, de 111 de abril de 19111.
DISPOSIÇõES TRANSITóRIAS

Art. 10-4. Os mensalistas ou ·diaristas que, em virtude das tabelas
a serem expedidas, passarem a perceber salário inferior ao que venciam anteriormente à aplicação das mesmas, terão direito à diferenç.a
de salário em carater.· precário, na conformidade das disri'iminnções
correspondentes.
.
_
Parágrafo único. Cessará o direito a essa diferença quando
passarem a perceber importfmcia equivalente à anterior, seja por que
título foi', ainda ~esmo em cara ter transHório.
Art. 105. O presente Heg·nlarnento entrará em vigor na data da
sua publicacão.
Rio de' Janeiro,
Lima.

16

de setembro de 1941. ____,. João de Mendonça

DECRETO N. 7.848-

DE

16

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova t-abelas numéricas dos menSalistas e dim·istas da Administração do Pm·to do Rio de Janeiro

O Presidente da· República. usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituiç.ão, decreta:
Art. 1.0 Ficam· aprovadas, para vigorar durante o eorr·ente exercício, as anexas tabelas numéricas dos mensalistas e diaristas da AdminiStraç.ãa, do Porto do Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 Revogam_-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1941, 120.0 da IndependênCia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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TABELA NUMÉRICA .DOS MENSALISTAS DA ADMINISTRAÇÃO
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
FUNÇÃO EM COMISSÃO

·.Número

Função

2- Chefe de Divisão .•......• ,.
1 Chefe Serv. de Administração ...................
1 Secretário . . . . . . . . . . . . . . . .
i Ajudante de Trâfego .......
10 Chefe de Secção ............
8 Inspetor ..................
8 Sub· Inspetor ..............
1 Assistente Juridico ....... .-.

Ref. de
salário

Sa.lário
mensal

Despesa
anual

XVIII

3:500$0

84:000$0

XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XIII

3:500$0
3:000$0
2:500$0
2:000$0
1:700$0
I :400$0
1:40U$0

42:000$0
36:000$0
30:000$0
240:000$0
163:200$0
134:400$0
16:800$0
746:400$0

32
SÉRIES FUNCIONAIS
TRABALHOS Dà ESCRITÓRIO

NO.mero

Série funcional

16 Amanuense ...............
15 Amanuense ...............
14

13
:12
:11
:10
:1
I
I
I
35
34
33
32
2
2

Amanuense ...............

A-manuense
·Amanuense

...............
...............

Amanuense ...............
Amanuense ...............
Auxiliar Jurídico ..........
Desenhista ...............
Desenhista ...............
Desenhista ...............
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de ·Escritório ....
Ajudante Técnico .........
Ajudante Técnico .........
2 Ajudante Técnico ..... ' ...
1 Ajudante Técnico .........
1 Auxiliar Técnico .........
1 Auxiliar Técnico .........

Ref. de
salário

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
X
IV

v

VI
III

IV

v

VI
XII
XIII
XIV
XV
VII
VIII

Salário
mensal

700$0
800$0
900$0
1:000$0
1::100$0
I :200$0
:1 :400$0
1:000$0
450$0
500$0
600$0
400$0
450$0
500$0
600$0
1:200$0
:1:400$0
1:700$0
2:000$0
700$0
800$0

238

Despesa
anual

134:400$0
144:000$0
!51 :200$0
156:000$0
:158:400$0
158:400$0
:168:000$0
12:000$0
5:400$0
- 6:000$0
7:200$0
168:000$0
183:600$0
198:000$0.
230:400$0
28:800$0
33:600$0
40:800$0
24:000$0
8:400$0
9:600$0
2.026:200$0

-~

TRABALHOS DE PORTARIA

Ntímero

1
1

23

Série funcional

Ascensorista ..............
AscensOriSta ·. : ............
Mensageiro ...............

Ref. de
salário

IV

v
I

Salário
·mensal

Despesa.
anua.l

450$0
500$0
300$0

5:400$0
6:000$0
82:800$0
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Nt~.mero

Função

1 Porteiro ................. .
Porteiro ................. .
7 Servente ................ .
& SerVente .... '· ........... .
-5 Servente ........·......... .

1

Ref. de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

v

500$0
600$0
350$0
400$0
450$0

6:000$0
7:200$0
29:400$0
28:800$0
27:000$0

VI
li

III
IV

45

192:600$0
TRABALHOS INDUSTRIAIS E D;E VIGILÂNCIA'

(Regime de 200 horas por mês)
Ref. de

N11mero

1
i
6

5
4

16
13
10
7
4

100
95
90
85

2
2

16
15
14
26
45

35
25
6
6

5
5

7
3

Sêrie funcional

Armaienista ............. .
Armaienista ............. .
Artifice ................. .
Artífice ................. .
Artifice ................. .
Conferente .............. .
Conferente .............. .
Conferente .............. .
Conferente .............. .
Conferente .............. .
Conferente Auxiliar
Conferente Auxiliar
Conferente Auxiliar ...... .
Conferente Auxiliar ...... .
Encarregado .............. .
Encarregado -.............. Feitor .................. .
Feitor .................. .
FeitoP .................. .
Fiel .................... .
Guarda ................. .
Guarda ................. .
Guarda ................. .
Guarda Fiscal ............. .
Guarda Fiscal ............ .
Guindasteiro ............ .
Mestre .................. .
Motorista ................ .
Motorista ................ .

salário

III
IV
IV

v

VI
VII
VIII

IX
X

XI

III
IV

v

VI
VII
VIII
IV

v·

VI
XII
li
lii

IV

v

VI
VI
X

v

VI

Salário
mensal

400$0
450$0
450$0
500$0
600$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
1:100$0
400$0
450$0
500$0
600$0
700$0
800$0
450$0
500$0
600$0
!:200$0
350$0
400$0
450$0
500$0
600$0
600$0
1:000$0
500$0
600$0

649
Resumo
Funções em Comissão . ............................ .
Trabalhos de Escritório ........................... ,
Trabalhos de Portaria ............................. .
Trabalhos Industriais e de Vigilância .... , ......... .

Despesa
anual

4:800$0
5:400$0
32:400$0
30:000$0
28:800$0
134:400$0
124:800$0
108:000$0
84:000$0
52:800$0
480:000$0
513:000$0
540:000$0
612:000$0
16:800$0
19:200$0
86:400$0
90:000$0
100:800$0
374:400$0
189:000$0
168:000$0
135:000$0
36:000$0
43:200$0
36:000$0
60:000$0
42:000$0
21:600$0
4.168:800$0

7!.6:400$0
2:026:200$0
192:600$0
4.168:800$0
7.134:000$0

RELAÇÃO DE DIF;ERENÇAS DE SALÁRIO DE .M:ENSALISTAS

Série funcional

Ref. de
saláric

Amanuense ... -.......................
Amanuense ...........................
Amanuense ........ : .................
Artífice .............................
Artífice ........ ·.....................
Conferente Auxiliar ...................
Conferente A-uxiliar ...................
Conferente A-uxiliar ...................
Confertmíe A-uxiliar ...................
Auxiliar de Escritório . ................
Auxiliar de Escritório .................
Au_xiliar de :E;scritório . ........... : ....
Feitor ..............................
Feitor ..............................
Feitor ........ ' ..... ' ......... ' .....
Feitor ... ' ............. ' .. ' ..........
Guarda .. ' ..... ' ....................
G-•mrda .. ' ..... ' . ' ...... ' ..... ' .....
Servente ............................
Inspetor ........ ·......................
Servente ...................... _......
Auxiliar Técnko .... ·.................
Auxiliar Técnico .....................
Ajudante Técnico ....................

VII
VIII
XII
IV

v

!li

IV

v

VI
III
IV
VI
IV
IV

v

VI
II

III

XVI
II

III

VII
VIII
XIII

Salário
mensal

SupleQuanti- mento
mensal
dade
11
2

700$0
800$0
1:200$0

,,

(i

45_0$0

500$0
400$0
450$0
500$0
600$0
400$0
450$0
600$0
450$0
450$0
500$0
600$0
350$0
400$0
2:500$0
. 350$0
400$0
700$0
80080
1:400$0

1
53
37
26
18
21
16
32
14
1
15
5

40
5
1
4
6

-

1
1
1

331

50$0
50$0
200$0
50$0
100$0
50$0
50$0
100$0
50$0
50$0
5080
50$0"
150$0
5080
100$0
50$0
10$0
50$0
150$0
100$0
50$0
15080
50$0
30080

..

"'
O<

pespesa _
Mensal

Anual

550$0
100$0
1:200$0
200$0
. 100$0
3:150$0
1:850$0
2:60080
900$0
1:050$0
80080
1:600$0
2:100$0
50$0
1:500$0
25080
400$0
250$0
150$9
400$0
300$0
150$0
50$0
300$0

6:600$0
1:200$0

---20:000$0
~----.

1

u~s~~

1 :200$0
37:800$0
22:200$0
31 :200$0
. 10:800$0
12:600$0
9:600$0
19:200$0
25:200$0
600$0
18:000$0
3:000$0
4:800$0
3:000$0
1:800$0
4:80080
3:600$0
1:800$0
600$0
3:600$0
2f0:000$0

~o

"'

"o

"""
o

'""

"c:""
~o
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Funções de Mensa.listas a serern extint(ls quando vagarem
Despesa
Série funcional

Núm.

2 .Enferrrieiro ...............

Enfermeiro ...............
Médico ...................
Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiscal. Externo ............
Conferente . . . . . . . . . . . . . .
Conferente . . . . . . . . . . . . . . .
Conferente ...............
Conferente ...............
Conferente ...............
2 Conferente ...............
2 Chefe de Divisão ........ '
1 Assistente Técni:-..o ...... '.
2 Marinheiro ...............
'rrabalhador ' ... ' ' ' .... ' ..

1
4
1
2
7
6
8
1
1

.

.

.

,,

Salário
mensal
350$0
''50$0
850$0
1:200$0
1:000$0
850$0
950$0
1:050$0
1 :300$0
1 :400$0
1':650$0
3:000$0
3:000$0
300$0
300$0

Mensal
Anual
700$0
8:400$0
450$0
5:400$0
40:800$0
3 :'•00$0
1 :200$0
14 :400$0
2:000$0
24:000$0
71:400$0
5:950$0
68:400$0
5:700$0
8:400$0 100:800$0
15:600$0
1:300$0
16:800$0
1 :'•00$0
3:300$0
39:600$0
6:000$0
72:000$0
3-:ooo$0
36:000$0
7:20b$0
600$0
1:200$0
14:400$0

535:200$0

44
TABELA NUMÉRICA DOS DIARIS'l'AS

Diária

8$0
10$0
11$0
12$0
13$0
14$0
15$0
16$0
18$0
20$0

Despesa total
Quantidade

85
60
25

Diária
400$0
8:000$0
1:980$0
6:000$0
10:400$0
1:120$0
2:10080
1:360$0
1:080$0
500$0

Mensal
10:000$0
200:000$0
49:500$0
150:000$0
260:000$0
28:000$0
52 :500.@0
34:000$0
27:000$0
12.500$'

Anual
120:000$0
2.400:000$0
594:000$0
1. 800:000$0
3.120:000$-0
336:000$0
630:000$0
408:000$0
324:000$0
150:000$0

2.720

32:940$0

823:5Ó0$0

9.882:000$0

50
soe
180
500
800
80
140

PUNÇÕES DE DIARIS'rAS A SERE:l\'1 EXTINTAS QUANDO VAGAREM

Salário

22$0
24$0
26$0

Despesa total

Quantidade

10
1
3

Diária
220$0
24$0
78$0

14

322$0

>

Mensal
51500$0
600$0
1:950$0

Anual
66:000$0
7:200$0
23:400$0

8:o50$o

96:600$0
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DECRETO N. 7.849-

17

DE

.1941

DE SETEMBRO DE

Desapropria terrlqno necessdrio à construção do Entreposto Central
de Leite, no Distritq Federal
O Presidente da' RepúbliCa usando ·cta atribuição que lhe. confere
o art. 74, letra a, da Constituição,_ e n~_conformidade qo disposto rio
art. 2.0 , letra b, do decreto-lei n. 2.384, de 10 de julho de 1940, e
,arts. 2.0, 3.0 e 5. 0 , letras e e P,. do deereto-:-lei n. 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Artigo único. Fica desapropriado. por utilidade pública, o terreno representado na planta que com este baixa, rubricada pelo Presidente da Comissão Execp.tiva do Leite, com a área de vinte e seis
mil e duzentos metros quadrados (26. 200), pertencente, em condomínio, a. Waldemar Cardoso Martins e outros, situado entre a Estrada de Ferro Central do Brasil (Linha Auxiliar) e The Leopoldina .R,ailway Comr:·any, Limited, na Estação de Triagem, necessário
à construção do Entret.Josto Central do Leite, no Distrito Federal,
c.orrendo as respectivas ctesr·esas por conta dos recursos da mesma
Comissão Exeeut.lva.
·
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1941, 120.0 da Independência

e 53. 0 da R•epública.

GETULio VARGAS,

Carlos d'! Souza Duarte.

DECRETO N. 7.850-

DE

18

DE SETEMRRO DE

1941

Autoriza a Companhia de Carrís, Luz e Força do Rio de· Janeiro, Limitada, a suprir temporariamente de energia elétrica a -S. A. Força
.e Luz V era Cruz
O Presidente da República, usUndo da atribuição que lhe confere
o ·art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei núJ?.1Bro 2. 059, de 5 de março de 1940;

Considerando que a medida, requerida pela S.A. Força e Luz Vera•
Cruz, de acordo com a Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de
Janeiro, Limitada, foi. julgada co.nvebiente pelo Conselho Nacional de
-Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 A Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro,
Limitada, tica autorizada a suprir, temporariamente, de enérgia elétJ:ica a Sociedade Anônima Força• e Luz Vera Cruz para serviç.os de
distribuição na vHa Governador~ P.ortela, município de Vassouras, no
Estado do Rio de~·Janeiro.
§ 1.0 O· suprimento será trifásico sob a tensão nominal de 6.000
volts e frequência· de 50 ciclps, devendo a energia ser entregue em
Governador Portela, na cabine da empresa suprida.
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§ 2.o Salvo resolucão, qu_e venha a ser baixada pelo Conselho Nacional de Aguas e E'nergia Elétrica, a. demanda máxima· não deverá
ultrapass&r de 100 KVA.
§ s.o Sem prévia e expressa aUtorização do Conselho Nacional
de ,Aguas e Energia Elétrica, o suprimento não poderá ser interrompido.
§ 4. 0 O mencionado suprimento será iniciado dentro do menorprazo, cabendo à Sociedade Anônirría Força e Luz Vera Cruz providenciar para que o mesmo não cause prejuízos à empresa suprid~ra.
Art. 2.0 As tarifas do suprimento autorizado. por este decreto
serão as vigorantes para a correspondente classe de consumidores de
alta tensão da Cômpanhia de Carris, Luz e FQrça do Rio de Janeiro
Limitada·, no Estado do Rio de Janeiro, até que se- proceda à revisão
ger;;tl de tarifas prevista em lei.
~

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência:
53.o da República.
GE'rULIO VARGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 7.851

-DE

18

DE SETEMBRO DE

19/d

Pro1'roya por dezoito (18) meses o prazo ·constante do n. I do a1·t. 2.o·
do dec1·eto n. 6. 024, de 24 de julho de 1940

Não foi pl).blicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.852- DE 18

DE SETEMBTO DE

1941

-Auto'l'iza o cidadão brasileiro Orlando Martins Fonseca a pesquisar
ouro e associados no municipio de Porto de Moz do Estado do·
Pai'á
Não foi publ.icado ainda no Diário O['icial por falta de pagamento ..

DECRETO N, 7.853

-DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza a cidadã. brasileira Ondina Freccia· Caruso Macdonald a pesquisar carvão de pedra no municipio de Urussanga do Estado de
Santa Catarina.
Não foi publicado aiuda. no Didrio Oficial por falta de pàgamento.
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DECRETO N. 7.854- DE 18 DE SETEMBRO DE,1941

Autoriza llionazita e Ilmenita do Brasil Ltda. a lavrar areias monazíticas, zircônio e ilmenita no município de Benevente do Estado
do Espírito Santo

·

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.855 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1941

·_Autoriza o cidadão brasileiro Silvio Zebral a pesquisar minério de
manganês no município de Conselheiro La{aiete, Estado de Ninas

Gerais

Não foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.856 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

19/if

Autoriza .o cidadão brasileiro José de Medeiros Moreira a pesqH:(sar
manganês nOs municípios de Alvinópolis e Dom Silvé1'io, Estado

de Minas Gerais
O Presidente da República _usando da atribuição que lhe confere
,o art. 711, leLra a, da Constituição e nog termos do derreto-lei número
\.985, de 29 de janeiro de 194ú (Código de Min.as), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o 6tdadão brasileiro José de Medeiros
_·Moreira a pesquisar manganês nurria área de duzentos e dez hectare8
(2-10 Ha.) situada nos lugares denominados "Ma tinha" e "Pastinha'·,
-distritos de Major Ezequiel e Sem Peixe, municípios de Alvinópolis
e Dom Silvério do Es.tado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice situado a trezentos- metros (300 m),
rumo cmquenla e um graus noroéste (51.0 NW) da confluência do
.córrego MaLinha com o córrego :Mãe d"Agria e cu,jos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos metros
(700 m), cinquenta _e um gr:aus .sudéste (51.0 SE} e trê~ mil metros
(3 000 m), trinta e nove graus sudoéste (39.0 S\V), respectivamente.
Esta autorização é Outorgada mediante as condições do art. 16 do Có·digo de Minas e seus números I, Il, 111, IV, VII, .IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas nes~e decreto.
Art. 2.o o .conce:::sionário da autorização poderá utilizae-se do
·produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cu!:)teio dos
·~r·abalhos.

Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
dG § 1.0 do art. 24 e do art.. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os

motivos p.revistos n.oS números I e 11 do citado art. 24 e no art. 25
,dQ

mesmo Código.

·

559

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4.0 As propriedadés vizinhas estão sujeitas às servidões de
:gola e;_ sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art.· 5. 0 O conces~ionárw da autorização será fiscalizado pelo De·:partamento Nacional da Produção Minera~ e gozará dos favores die:crimina.dos no art. 71 do mesmo Código, na forma def:te artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquiS'a, q'ue será uma via
autêntica_ dP.ste decreto, pagará a taxa de dois contos e cem mil réis
(2:1008000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
·da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
·
Ar(. 7.o Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 19411 120:.-0 da Independência e
'53.o da República.
G:wrULJO VARGAS.

Cm'los de" Souza Dtwrte.

DECRETO N. 7.857 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

-AUtoriza o cidadão brasileiro António Francisco da Silva a pesquisar
mica e associados no município de Santa Maria do Suassui, Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.858 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

AUtoriza a cidadã brasileira Maria Pontes Tavares Albuquerque a
pesquisar mica e associados no município de Santa Maria do
Suassu-í do Estado ·de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.859-

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Vitor Remer a pesquisar mica, quarzo
e águas marinhas no município de Te6filo Ot"oni do Estado de
Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7.860 -·DE 18 DE. SETEMBRO.DE 1941

Autoriza ·o cidadão brasileiro Kamel Demétrio a pesquisar calcáreo equarzo no municipio de Itapeva do Estado de S. Paulo

Não foi publicado ainda no Diárip Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.861 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro OrviUe Gomes ,Rod1'igues a pesquisa.,..
grafita e- associa'dos no município de Santo Antônio de Pádua
do Estado do Rio ·de Janeiro

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.862 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão braSileiro Carlos René Contevile a pesqti·isar calcáreo e associados _no município de Cantagalo, Estado do RiO·
_de Janeiro
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.863- DE 18 DE SETEMBRO DE 1941
Concede a 1'Dias de GoÜvéa & Machado", au-torização para funcionar,

comb empresa de mineração

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 864 -

DE 18 DE SETEMBRo DE 1941

Concede a "Horácio Rodrigues & Cia., autorização para fv.ncionar
como empresa de mineração

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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.DECRETO N. 7.865 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

56!
1941

Modifica o arf. 1.0 do decreto n. 7 .239, de 28 de maio de 1941
Não foi publicado ainda no Didrio Oficiaf por falta de pagamento·.

DECRETO N. 7.866 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

194f

Retifica o art. 1. 0 do decreto n· 7 .237, de 5 de junho de 194f
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de

DECRETO N. 7. 867 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

pagam~nto.

1941

Outorga concessão a Josaphat Macedo pára legalizar o aproveitamento
da energia hidráulica de uma queda dágua no rio Jorge Pequeno11
Município de Luz, no Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta !le pagamento.

DECRETO N. 7.868 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Suprime car:gos extintos

'
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0,.
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:.
Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 (quatro) cargos da classe 5, da
carreira de Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da promoção de Harrison BeZerra, Jacob
Benaion, Jorge -Calafange e Renan Bugalho de Medeiros, devendo a
dotação correspondente ,ser levada a crédito da Conta-Corrente do
Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Col. de Leis- V oi. VI

36
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DECRETO N' 7.869 -

DE'

18

DE SETEMBRO DE

1941

. Suprime caroos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o- art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos _do art. 1.0 ,
alinea· n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19/d, decreta:·
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos .da classe 1, da carreira de Contínuo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos em _virtude da promoção de Mario da Rocha: Mar_ques e
Julio Cunha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
·da Conta::" Corrente do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Art ..·2.0 Revogam-se as disposiçõe-s ein contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, !20.6 da. Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 870 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Suprim;e cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·con~
fere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de -14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe 2, da carreira
de Coritínuo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da aposentadoria de Etelvino Alves de Lima, ·devendo a dotação correspondente ser levada .á crédito da Conta-Corrente do Quadr:o Permanente, do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as -disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 12Ó.0 da Independência
e ·53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A.

DECRETO N. 7.871 -

DE

18

de Souza

DE SETEMBRO DE

Co:~ta.

1941

Su·prime cargos extintoS

O Presidente da República, usando ~da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e, nos termos. do art. 1.o.
alínea n,. do decreto-lei n. 3.195, de !4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 13 cargos da classe E, da carreira
de Bibliotecário Auxiliar,- ,do Quadro Suplementar do Mfnistério cta
Educação e Saude; vagos em virtude da nomeação para outro cargo
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de Maria Hugo de Andfade Braga; Maria Helena da Fonseca Cost~
Couto, Ligia da Fonseca -Fernandes da Cunha, Ruth Maia Dantas,
Heloisa Rego Freitas Fontenelle, Cibele de Hanequim -Gomes, Maria
Eugenia Quaresma, Maria Antonieta de Magalhães Requião·, Marilia
Alencar Roxo, Aurora Barros de Araújo Viefra, Manoel Adolfo Vanderlei,. da promoção de Maria Antonieta de Mesquita BarroS e 1 vago
em virtude do disposto no decreto-lei n. 2.166, de 6 de maio de 1940,
devendo a dotação corresr:·ondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quad~o Permanente do refer~do Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
, Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941,. 120.0 da Indep·endêneia e 53.0 da Repúbliea.
"GETULIO V A:RGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N' 7.872-

DE

18

DÉ SEYrEMBRO DE

1941

Su·prime cargos extintos
O Presidente da República, usando da àtribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195·,- de 14 de abril de 1941, dec-reta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 cargos da classé K, da carreira de_
Biologista, do Quadro Suplementar, do Ministério da Educação e
Saude, vagos em virtude da nomeação para outro cargo de Hermínio
Linhares Alberto Carlos, Thoberto Luiz Pimenta de Melo, _Jonio Tavares Ferreira de Sales, Gobert de Araújo Costa, devendo a dotação
correspondente ser le,··ada a crédito de conta-corrente do Quadro
Permanente do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Indep·endêneia e 53.0 da Repúbliea.
'GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRE1'0 N .. 7.873,

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Suprime-cargo extinto
O Pr,esidente da República, usando da atribuiÇão que- lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 194'1, deer.eta:
Art. 1.° Fica suprimido (1) um cargo da classe K da carreira de
Engenheiro do extinto Quadro II do Ministério da Viação e Obras Pú-
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blicas, vago em virtude da exoneração de Waldemar Magalhães Lopes,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2~ 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de ·setembro de 1941. 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS

Joãe de Mendonça Lima

DECRÉTO N. 7 .874,

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Suprime cm•go extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a,- da Constituição, e nos. termos do art. 1. 0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica supr.imido (1) um cargo de Sub-Diretor, padrão Q,
do extinto Quadro li do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da aposentadoria de Alberto Flôres, ficàndo sem aplicação

a dotaçãO correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941. 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de M6ndonça Lima

. DECRETO N. 7. 875 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituicão, e nos termos do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos quatro (4) cargos da classe I, da carreira de Engenheiro do Quadro IV do Ministério da .Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da exoneração de Azor Garcia dos Santos,
João Pereira de Souza, Mario Puntel e Ubaldo Medeiros, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Córrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contráriq.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETÜLIO VARGAS •

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.876 -

DE

18

565

SETEMBRO DE

1.941

SuPrime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
fere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficá suprimido 1 cargo da classe E da carreira de carpinteiro do Quadro IH do M-inistério da Justiça e Negócios Interiores,
vago em virtude da promoção de Francisco Miranda Arteiro, ficando
sem aplcação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçÕes em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS,

Francisco Campos.

DECRETO N. 7.877

-DE

18

DE SETEMBRO DE

1941-

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Macedo a comprar pedraS
preciosas

.

Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de pàgamento.
.

DECRETO N. 7.878 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza ·o cidadão brasileiro Manoel Ferreira Ribeiro a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único ..,_ Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Ferreira Ribeiro, residente nesta Capital, a comprar pedras P.reciosas
nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
titulo desta autorização uma via autêntica do pres~nte decreto.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.
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DECRETO N .. 7.879

-DE

18

DE SETE1MBRO DE

19/d

Aprova os novQs estatutos da Companhia de Seguros- Maritimos eTerrestres "Phenix de' Porto Alegre" adotados pela· assembléia
geral de acionistas realizada a 17 de setembro de 1940, ·com as
modifjcações introduzidas pela assembléia realizada a 30 de iunhc>
de 1941
·

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de

DECRETO N. 7.880-

DE

18

DE SETEMBRO DE

pagamento~

1941

Extingue cargos ~excedentes
O Presidente ctà República, usando da atribuição que -lhe confere
fere o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos- termos do art. 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de j941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo excedente da classe E da carreira;
de Servente do QuadrO único do Ministério do Trabalho, Indústria e
Coméréio, vago em virtude do fi!Jecimento de Erovil Garcia, devendoa dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quaclro único do referido Ministério~
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1'8 de setembro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETUL10 VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 7. 881 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

!941

Aprova orçamento complementar para prosseguimento das obras rltr
melhoramento do qcesso ao Porto de ltajaí, nq Estado de Santa
Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o- art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único·. Fica aprovado o orçamento complementar na importância de 4.210:000~0 (quatro mil duzentos e dez contos de réis).
que com este baixa. rubricado pelo Diretor da Divisão de Orçamento
do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras;
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Públicas, para prosseguimento das obras de melhoramento do acesso
ao Porto de Itajai, EstadO de Santa Catarina, aprovadas pelo decreto n. 2.665, de 13 de maio de 1938.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
0 da R~pública.

e 53.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 882 -

DE

19

DE sETEMBRo DE

1941

Altera um dispositivo do Regulamento para a Escola das Ar.mas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa a ter a seguinte redação o art. 49 do Regulamento para a Escola das Armas, aprovado por decreto n. 4. 695, de
22 de setembro de 1939 :
·
"Art. 49. O oficial aluno desligado durante o ano letivo, salvo
por .motivo de acidente na instrução, e, que, na ocasião do desligamento, não tiver média 4 (quatro), em cada disciplina, será considerado sem aproveitamento.
.
O alúno sem aproveitamento, desligado durante ou no fim do
ano. letivo,-não poderá ser matriculado no ano seguinte.
Parágrafo únicõ. O aluno considerado sem aproveitamento e que
tiver deixado de ingr:essar no Quadro de Acesso, por falia d~ requisito
do curso de Escola das Armas, poderá matricular-se novamente no
ano seguinte:•.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em, contrário .
.Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
• 53.o da República.
GETULIO VARGAS.·

· Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 7. 883 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a reconstrução da ponte sobre o rio
Cuité, na '(The Great Western of Brasil Railway Company, Limited',
Não foi publicado ainda il.o Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7. 884 Aprova

o

DE

22

DE .SETEMBRO DE

1941

projeto e orçamento para construção de um flutuante ém
Porto Velho, no Estado do Amazonas

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituicão, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 669 :725$500 (seiscentos e sessenta e nove contos, setecentos
e vinte cinc-o mil e quinhentos réis), que com este baixam, · rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de AdminiBtração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para construção,
por conta dos recursos para tal fim concedidos à Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, de um flutuante de concreto· armado em Porto Velho, no Estado do Amazonas.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1941, 120.o da Independência e
53.o da República.
·
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7,885 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

:Aprova pro;jeto e orçamento para aquisição de um torno mecânico
para as oficinas de The Leopoldina RailWay .Company, Limi~ed
Não foi pnblicado ainda no Diário Oficial por falta <!e pagame~to.

DECRETO N. 7.886 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova pro;jeto e orrçamento para a construção do trecho Laguna a1
Jaguaruna do canal Laguna-A1·aranguá, no Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçarriento, na importância de 2.847:000$000 (dois mil oitocentos e quarenta e sete
c.ontos de réis), que com este baixam, rubricado~ pelo Diretor da Divisão de Orçamento do DePartamento de Administração do Ministério
da Viação e Obras Públicas, para a construção do primeiro trechoLaguna a Jaguaruna do canal de navegação entre. o porto de Laguna e
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:a cidade de Araranguá, no Estado de Santa Catarina, levadas as respectivas despesas à conta dos recursos. que forem para tal fim con-cedidos.
Rio de Janeiro,' 22 de setembro de 19.41; 120.0 da Independência e
-.53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

João de Merulonça Lima.

DECRETO N. 7.887 -

DE

22

1941

DE SETEMBRO DE

.Aprova projeto e orçamento de .instalações sanitárias na estação Barão
de Mauá, de "The Leopoldina Railway Company, Limited"

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta ele pagamento.

DECRETO N. 7.888

~DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Ap1·ova pTojetos e orçamentos para cercamento d1e Unhas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
'0 art. 74, letra a, da Cônstituiçã·o, d~creta:
Artigo úmco. Ficam aprovados· ·as projetos' e orçamentos que
<.eom este baixam, rubricado~::~ pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e. Obras Públicas, para os serviços·· de cercamento de linhas relacionados no
"Quadro 9" do relatório da Comissão Especial incumbida da ~'egulá
rização da conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede :Mineira de
Viação, executados no período de 1928 a 1938, nas linha~· das estradas
,de ferro Sul e Oeste de Minas, na importância total de 1.715 :!133$920
.{mil setecentos e quinze contos quatr~centos e trinta e três mil nove~entos e vinte réis).
Parágrafo único. Ai:; despesas, na importância acima referida 1
ficam reconhecidas para .serem classificadas na conta do "Fundo de
Melhoramentos".
Rio de .Tcmeiro, 22 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
:5s.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirna.
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DECRETO N. 7.889 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Altera sem aumento de despesa, as tabelas nUltnéricas do pessoal ex•tranumerário mensalista da Rede de Viaç-ão Cearense
o Presidente da República, usando dà atribuição~ que lhe con-fere o art . .7 4, letr~ a, da Constituiçã, decreta:

Art. 1.0 As tabelas numértcas do Pessoal extranumerário-mensalista da Rêde de Viação Cearens-e, aprovadas pelo decreto n. {). 667 ,.da 31 de dezembro de 1940, ficam substituídas pelas que se encontram anexas a este decreto.
Art. 2. 0 A despesa, na importância de 2.206:800$0 (dois mit
duzentos e seis contos e oitocentos mil réis}, será atendida pela dotação- orçamentária própria consfante da Verba 1 - Pessoal, Consignação I I · - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente· orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas.
·
Art. 3.0 Revogam--se _as disposições em contrário.
Rio de Jan~iro, 22 de setembro de 1941, 120.0 da Independênc!"'
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

MINISTÉRIO -

VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS

REPARTIÇÃO- REDE DE VIAÇÃO CEARENSE
TABELA NUMÉRICA

Ntímero

12
1
1
2
47
l6
14
i
121
68
55
2
5
1
6

19
12
8

Ref. de
salário

Funçã.o

Agente auxiliar ............
Armazenista ..............
Arinazenista Auxiliar .......
Armazenista Auxiliar .......
Adífice ..................
Artífice ..................
Artífice ..................
Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Artífice ........
Auxiliar Artífice ....... ·....
Auxiliar Artífice ..... ·......
Coadjuvante de Ensino .....
Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Es-critório ......
Praticante de Escritório ...
Praticante de Escritório ....
Praticante· de Escritório ....
Praticante de -Escritório ....

.

.v
X
VI
VII
VII
VIII
IX
X
IV

v

VI
VIII
VII
VIII
. III
IV

v

VI

Salá'rio
mensal

300SO
550$0
350$0
400$0
400$0
450$0
500$0
550$0
250$0
300$0
350$0
450$0
400$0
450$0
200$0
250$0
300$0
350$0

Despesaanual

43 :200$0'
6:600$0
4:200$0
9 :600$0•
225 ·:600$0
86:400$0
84 :000$0·
6:600$0
363 :000$0·
244 :800~0·
231:000$0
10:800$0
24:000$0
5:400$0
14:400$0
57:000$0
43:200$0
33:600$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Número

Ref. de
salário

Função

Feitor ...................
Guarda ...................
Guarda ..................
Maquinista Auxiliar
Maquinista Auxiliar . .......
Médico ...................
Motorista ............. ; , . .
Motorista .................
Motorista Auxiliar,.,. ........
Motorista Auxiliar·~· . ... : ...
Motorista Auxiliar . ........
Servente .................
Servente .................
Servente ..................
9 Trabalhador ..............
2 Tral)alhador .............
14 Praticante do Tráfego, ....

5
55
13
31
16
3
2
1
13
3
4
13
6
6

X

IV

v
v

IV
XIII

. vn

VIII
IV

v

VI
IV

v
v

VI
VI
VI

Salário
mensal

550$0
250$0
300$0
250$0
300$0
700$0
400$0
450$0
250$0
300$0
350$0
250$0
300$0
350$0
300$0
350$0
350$0

Despesa
anual
33:000~0

165:000$0
46:800$0
93:000$0
57:600'ii0
25:20080
9:60080
5:400$0
39:000$0
10:80080
16:800$0
39:000$0
21:600$0
25:200$0
32 :'•00$0
8:40080
58:800$0
2.181:000$0

587
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR.

Número

Ref. de
salário

Funçã.o

1 Artífice ................. .
1 Médico ..................•

XI!
XXI

Salário
mensal

650$0
1:500$0

Despesa
anual

7:800$0
18:000$0
25:800$0

2

Relação dos extranumerários-mensalistas correspondente à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 7. 889, de 22 de setembro
de 1941.

REDE DE VIAÇÃO CEARENSE
TABELA ORDINÁRIA

12- Agente Auxiliar V- 300$0
1.
2.
3
·4.
5o
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
o

Aldenor. Pacífico.
Deusdedit Vilarins.
Elias Monteiro Lopes.
Francisc.o Erigido de Alenear.
Francisco Colares de Oliveira o
José Araujo Filho.
Raimundo O! ivi o de Moura.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
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572

1 - Armazenista X L João Rodrigues Martins.

550$0

1 -'-- Armazenista Auxiliar VI -

350$0

1 . Luiz Pereira.
2 -

Armazenista Auxiliar VII -

1 . Alberto Correia Llma.
2. João Vieira.
47 -

1.
2.
3.
4.
5.
. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Artífice VII -

Abel Paula Lemos.
Abilio Braga.
Aderaldo Soares Costa.
Antonio Martins Feitosa.
Antonio Miranda da Costa .
Antonio dos Santos da P.:.nha.
Caetano de s·ouza Barbosa.
Clovis de Souza Barbosa.
Eduardo Carlos de Menetes.
Eléutério da Penha.
Emidio Fialho.
·
Francisco Brígido.
Franciseo das Chagas Rodrigues.
Francisco Gonçalves de Araujo.
Francisr;.o. Moreira.
Francisco de Paula Feitosa.
Francisco de Souza Lima.
Guilherme Isidoro Pessôa.
Irineu Xavier Barbosa.
João Ba1·roso Braga.
João B~zerra.
João Gomes Evangelista.
Joãe Gomes de Olivmra.
Joao de Oliveira Campos.
João Pa~cácio da Penha.
Joaquim Monteiro de Alencar.
José Alves da Silva.
José Alves Feitosa.
José Braga.
José Gomes Falcão.
José Guimarães Cos\'1,.
José Maio.
·
José Marti.ns de S')uza.
José Teix~1ra Filho.
J osué Pereira (l_e Carvalho.
Luiz Gonzaga Correia.
Manoel F'erre;ra da Silva.
Manoel Francisco da Silva.
Otavio Nunes Pereira.
Otavio Tmgo da Silva.
Raimundo Bertulino de S,;,uza.
Raimundo Ferreira Lima.
Ra1mundo Viana,.

400$0

400$0
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44.
45.
46.
47.

Roberto Pereira da Silva.
Valdemllr Evangelista Roso.
Valderihtr Soar~::s Monteir·u.
Zacarius Batista Maciel.
16 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
fO.
H.

12.
13.
14.
i5.
16.

Artífice Vlll. -. 450$0

Afonso Gondim Monteiro.
Antonio I:,eite.
Cirilo Pereira- Nobre.
Deusdedit Medeiros.
Jacinto Leite
João AlVtS da Silva.
João Lopes Viana.
João do Nascimento_.
João de Oliveira Filho.
João Ramos.Joaquim Farias.
José Antonio Bezerra.
José Fernandes de Moura.
José Ferreira Lima.
Maximiano Santana.
Raimundo Nonato- de Freitas.
14

~

Artifice IX -

500$0

f. Adriano Aurélio de Menezes .

. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
· 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eduardo de Oliveira Moura.
Euzebio Mata de Alencar.
Horacio Normando.
João· Frandsco do Nascimento.
Jonatas Soares.
José Bezerra de ·Albuquerque.
José Nogueira· de Matos.
José de Oliveira Lima.
José Rodrigues Sobrinho.
Luiz Gonzaga Falcão.
Luiz Gonzaga da Silva.
Salatiel dos Santos.
Vago.

1·- Artífice X 550$0
1. Umbelino Teles de Lacerda.

12.1 -Auxiliar de Artífice IV Abdoral Escolástico Furt•do.
Alfredo· Fernandes,
Alipio Vercosa.
Antonio Alves.
5.- Antonio Alves CavalCante.
6.- Antonio Bento Quixadá.
7. Antonio Bezerra.
8. Antonio Felix de Amo rim.
9. Antonio Felix dos Santos Neto.
1·0. Antonio Marques Gomes.
1.
2.
3.
4.

250$0
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11. Antonio Raimundo do Na,scimento.
12. Antonio Vale. .
13. Augusto Alves Bezerra
14. Benedito Oscar Maia.
15. Caetano Vieira.
16-. CriStovam Fonseca.
17. Davitl Miranda ·Paixão.
18. Edmundo Andrade Lima.
19. Emidio dos Santos.
20. Felipe Pereira Dias.
21 . Francisco Alves de Freitas.
22. Fráncisco Bernardo de Souza.
23. Francisco Bezerra.
24;. Francisco Carvalho.
25. Francisco Cícero.
26. Francisco Gaspar.
27. Francisco Henrique.
28. Francisco Maria.
29. Francisco Pereira da Silva.
30. Francisco Rodrjgues de Freitas.
31. Francisco Rodrigues,do Nascimento,
32. Francisco Tomaz de Mesquita.
33. Gonçalo Luiz.
34. Gustavo Pinto de Mendonca.
35. Hortêncio Candido de Souza.
36. Inocencio Menezes.
37. Isac Valois Benigno.
38. Isaias José dos Santos.
39. Jacinto Passos.
40. João dos Anjos Fol\tenele.
41. João Domingos ào 'Nascimento.
42. J oâo Evang·eljsta de Souza.
43. João Felix Segundo.
44. João Ferreira.
45. João Garrido da Silva.
46. João de Lima.
47. João- Marques da Silva.
48. João dos Santos Oliveira.
49. João Viana.
50. Joaquim Bartolomeu de Castro.
!H. Joatan Nunes da Silveira.
52. ·José Amancio da Silva.
53. José Benicio Barbosa.
54. José Bezerra.
·
55 ..José Costa.
56. José Eduardo de Oliveira.
57 . José Elias Pereira.
58. José Fehcis'simo de Assis.
59. José Fernandes.
60. José Ferreira da Silva.
61. José Gonçalves;
62. José Lopes da Silva.
63. José Manço .
.64. José "Marinheiro da Silva,
65. José Ricardo. ·
66. José Virgílio Filho.
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e67. Lauro Paiva da Silva.
68. Lucas Pereira de M·enezes.
69. Luiz Humberto da Silva.
70. Lt\iZ Lopes Viana.
·71 . Manoel Bernardo de SoUza.
72. Manoel Botges de. Farias.
73. Manoel Braz.
-, 4. Manoel Firmino de Souza.·
75. Manoel Florentino dos Santós.
76. Manoel Frutuoso de Brito.
77. Manoel Jardim.
78. Manoel José.
79. Manoel de Lemos.
80. Manoel Li no de Brito.
·81. Manoel Marques. ·
82. Manoel Marques de Melo.
S3. Manoel Pinheiro da Rocha .
.S4. Manoel Ricardo de Souza.
S5. Manoel Saboia Filho.
86. Miguel Pereira dos Santos .
.S7. Milton Lopes Ferreira.
88. Oscar Cavalcante.
89. Osvaldo Bentes.
90. Paulo Ferreira.
91. Páulo Monteiro da Silva.
92. Pedro .Alves de Souza.
93. Pedro Facundo.
94. Pedro Silva.
95. Pedro Silva Segundo.
96. Pedro de Souza
97. RaimundO Alonso da Cunha.
98. Raimundo Fernandes.
99. Raimundo Ferreira Campos.
'100. Raimundo Ferreira Lima:
101. Raimundo Gomes Batista.
102, Raimundo Leite Mascarenhas.
103. Raimundo Paiva Araujo,
104. Raimundo Rocha.
105. Raimundo Valdevino·.
106. Rosencto Rodrigues.
107. Sebastião Crespo.
108. Severino Pegado.
109. Vicente Gomes.
110. Vicente Marques.
111. Vicente Neri de Souza.
112. Vicente Pinto.
113. Vago.
114. Vago.115. Vago.
116. Vago.
117. Vago.
118. Vago.·
119. Vago.
120. Vago.
121. Vago.
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68 - Auxiliar de Artifice V Alcebiades Ferreira.
Antonio Felix de Andrade.
Antonio Ferreira da Silva.
Antonio Marques.
Antonio Nicolau.
Antonio Vieira de Souza . .
Boaventura Lima do Nascimento.
Carlos Tomeni.
9. Cicero Jardim da Silveirà.
10. Eduardo' Costa.
11. Evaldo Gomes.
12. Francisco Alvino.
13. Francisco de Assis Dutra.
14. Francieco Barbosa.
15. Francis.co Germano.
.
16. Francisco Moura Brasil.
17. Francisco Pereira dos Santos.
18. Francisco Pereira de· Souza,.
19. Francisco Saraiva de Souza.
2ü. Francisco Xavier' Barbosa Filho.
21 . Francisco Ximenes Aragão.
22. Gedeão Pereira Lima.
23. Gregório Felisrnino dos Santos.
24. Hermilo Valois Henigno·.
25. Jacinto Alves Taveira.
26. João Alves.
27. João Batista Xavier.
28. João Gonrado.
29. João Correia ..
30. João Ferreira Lima.
31. João Francisco de Lima.
32. João Peixoto.
33. João Pereira de Matos.
34. João Rodrigues de Souza.
35. João Soares de Moura.
36. Joaquim Ferreira Colier.
37. José d'a Cunha.
38. JoGé Elo i.
39.' José Firmino Cruz .
. 40. José Pinto Sobrinho.
41. Josino Vieira Barbosa.
42. Luiz Alves Ribeiro.
43. Luiz Carneiro Girão.
44. Luiz Gonzaga Pereira.
45. Luiz Rodrigues.
46. Manoel Artur Alves.
47. Manoel Costa da Silva.
48. Mano·e~ Dourado de Farias.
4.9. Manoel Juvenal.
50. Manoel Líno de Oliveira.
51. Manoel Nascimento de Lima.
52. Manoel Passos.
53. Manoel Pereira Filho.
54. Melquíades 'Ferreira de Souza.
55. Osvaldo Jorge Aragão.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

300$0

577

ATÇS ·DO -PODER 'EX·EOUTlVO

56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.

65.
66.
67 ..
68.

Otacilio Fi usa.
Paurilo Farias.
Pedro Silva.
Plinio Bertoldo Nunes.
Raimundo Alves Sobrinho.
Raimundo Di'umond.
Raimundo Menezes.
RaimuÍido Sabino Lopes.
Rosendo da Cruz Filho.
Tancredo Lopes Lemos.
Tomaz de Aqui no.
Vicente Rodrigues de Souza.
Vago.

55 -

Auxiliar de Art!fice VI -

350$0

1. Aires Cesar de Melo.
2. Ananias José dos Santos.
3. Antonio Facundo da Silva.
4. Antonio Ferreira Sobrinho.
5. Antonio Menezes Rodrigues.
6. AÍltonio Nogueira de Abreu.
7. Antonio de Oliveira Campos.
8. Antonio Tomaz de Mesquita.
9. Augusto Pereira de Souza.
iO. Basilio Ferreira Lima.
H. Bemvindo Lopes da Costà.
12. Cicero Estevão -da Costa.
t3. Damião Ferreira.
14. Damião Pedro da Silva.
15. Francisco Antonio de Oliveira.
f 6 . Francisco Chaga_s B:;trreira.
17. Francisco Li no Duarte.
fS. Francisco Rodrigues Vieira.
19. Ho nora to Pinto de Araujo.
20. Israel Gurgel de Moura.
21. João Albino.
22. João Batista Rodrigues dos Santo•.
23. João Ferro.
24. João Moura da Silva.
25. João Pere"ira .do Nascimento.
26. João Veridiano Fontenele.
27. João Xavier Barbosa.
28. Joaquim ·Firmino Tavare8.
29. Jorge Alves.
30. José Antero.
31. Jqsé Batista de Aquino.
32. José de Castro.
33. José Cavalcante.
34. José Correia de Sena.
35. José Diogo Falcão.
36. José Moreira.
37. José Romeu de Araujo.
38. José Vicente Ferreira Lima.
39. Julio de Castro.
40. Julio Fernandes.
Col. de Leis- Vol VI

37
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4i. Luiz Gonzaga Viam~.A
42. Manoel Oscar Rios.
43. Mario Monteiro.
44. Miguel Santil.
45. Moises Mamei.
46. Otavio Rodrigues de 'Lima.
47. Raimundo- Ferreira 1da Costa.
48. RaimundO Guimarães Costa;
49. Raimundo 'l'elemaco.
50. Raimundo Vitor da Silva.
51. Sabino Pinheiro Castelo Branco.
52. Sebastião Silva.
53. Tôgo Teles de Lacerda.
54. Valdemar Teixeira.
55. ·vago.
2 - Coadjuvante de Ensino VIII 1. Guiomar Cabral Caracas.
2. ·Vago ..
!.

2.
3~
4.
5.

5 - Auxiliar de Escritório VII
Edilberto Silva.
Francisco Guilherme da Silva. ,
Gustavo Jorge de Souza Araujo Chaves.
José de Sá Benevides. ·
Lauro Magalhães ..

~

1 -_,. Auxiliar de Escritório Vlll -

450$0

400$0

450$0

!. José Carlos Augusto.

6-

Praticante de Escritório JII -

200~0

1. Luiz Clovis do Nascimento.

2.
3.
4.
5.
6.

Maria Alaide Ildefonso Bezerra.
Maria de Lourdes Silva.
Myrton Leite Cabral.
Violeta de Sousa Brasil.
Vago.
19 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

P1'aticante de Escritório IV -

Edilson Teixeira da Silva.
Fernando Nogueira Ramos.
J adir Drumond de Aguiar.
João Barros Leli!3.
José Amaro Filho.
José Arimatéa Bastos.
José Cordeiro :Bastos .
José Ferreira dos Santos.
José Maria Teixeira·.
Luiz Rodrigues Veras.
Manoel Bezerra Matos.
Manoel Carneiro Frota.
Sebastião de SoUza Marques.
Silvio Pessoa Braga.

250$0
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15.
16.
17.
18.
19.

Tomaz Rodrigues Vila Nova,
Zoroastro Maia.
Vago.
Vago.
Vago.
12 -

Pmticante de Escritório V -

300$0

Antonio de Almeida Tel&'.
Duvaldo Serra Gadelha.
Edilberto Souza.
Elias P-aula Lemos.
Fausto Lopes de Mendonça.
&. Firmo F.iuza Caminha.
7. Isabel Balfiino de Pinho.
R. Ismael Silva.
9 ..José Martins da Silva.
1O. Odonel de Queiroz Barros. .
11. Otavio Fernandes de Carvalho.
12. Raul Sampaio.
·
1.
2.
3.
4.
5.

8 ·- Praticante de Escritório VI '- 350$0

1. Artur Gomes de Matos.
2. Eduardo Erigido Monteiro.
3. Francisco Euzebio da Silva.

4. Jessé de Moura Freire.
5. Joi'é de Melo.
6. Pedro de QUeiroz Plerre.
7. Piinio Valente.
8. Rui Assuncão Ramos.
5 -

Feitor X -

550$0

1. Francisco Eduardo.
2. Francisco Pmheiro da Silva .

.1. José Felismino dos Santos.
L José Julio Machado.
5. Sebastião Guimarães Costa.
55 -

Gua>'da IV - 230$0

1. Alfredo Alves.
2. Antonio Barbosa.
3. Antonio Bentemuller.
4. Antonio" Carlos de. -Oliveira.
5. Antonio Pereira da Silva.
6. Caetano J o~é dos Santos.
7. Cícero Cosme de Souza.
s-. Deoclecio Furtado de Lima.
9. Domingos Rufino Lopes.
10. Francisco ·de Assis Monte.
11 . FranciSco Chagas Ferreira.
12. Francisco Dantas da Silva.
13. Francisco Demetrw.
14. Francisco Marcolino.
15._ Francisco Paulo Gomes.-

·Mr@
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·16. Francisco· Ribeiro de Souza.
17. Irineu· F-urtado Leite.
1e. João Mendes Filho.
19. João Pereira do Nascimento.
20. João Ribeiro de Souza.
21. Joaquim Carvalho.
22. JoaQuim Li.meira.
23. Jonas Carlos Santos.
24. Jorge Ferreira.
25. José MarLins do Nascimento.
26. José Pedro da Silva.
27. Lauro Nogueira da Sil:Va.
28. Luiz Gonzaga da Silva.
29. Luiz Valdevino.
30. Manoel Aives.
31. Manoel Cruz Vasconcelos.
32. Manoel Gonçalo.
33. Manoel Martins.
.
3ó. Manoel Pereira Segundo .
35. Maximiniano Elisiario da Cunha.
36. Pedro Gomes de Souza.
37. Pedro de Melo.
38. Raimundo Alves do Nascimento.
39. Raimundo Bezerra do Nascimento.
40. Raimundo do Carmo.
41. Raimundo Rufino.
42. Saturnino Araujo.
43. Sebastião Alves.
44. Sebastião Leandro.
45. Secundino Gonçalves Valeria.
46. Silvino Chaves.
47. Tertuliano Nunes.
48. Valdemar Pereira de Pinho.
49. Vicente Mariano.
50. Vago.
51. Vago.
52. Vago.
53. Vago.
54. Vago.
55. Vago.
13 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.7.
·8·.
g.
10:
11.
12.
13.

Guardd V -- 300$0

Apolonio Bezerra Lima.
Antonio lnacio.
Cícero Pereira.
Francisco Fernandes.
João Batista Filho.
José Pereira da Silva .
Julio Firmiano ·
Luiz Ferreira da Silva.
Melquíades Felix de Freita..
Olegario Pereira de Souza.
Pedro Esmeralda Leite.
Raimundo Dias Parente.
Téofilo Agostinho de Souza.

ATO.S_ ,DO PODER EXECUTIVO

31 ~ M~qltinista A.ltii!ia• IV ·- 250$0
1. Antonio Euzebio Ferreira.
2. Antonio Felix.
3 . Balbino Ribeiro.
4. Cícero Alves.
5. Cioero Jovino dos Santos.
6. Cicero Moreira de Holanda.
7. Clementino de Almeida.
8. Clovis Costa Lima.
9. Florencio da Silva.
10. Francisco AireS· Leitão.
11. Francisco Antonio de Oliveira.
12. Francisco Inocencio da Silva.
13. Francisco Nonato de Mesquita.
14. Francisco Rodrigues da Costa.
15. Francisco Silva de Araujo.
16. Francisco Solon Rodrigues.
17. João Alves da Cruz. ·
18. João Barroso da Silva.
19. João Nonato de Mesquita.
2tl. Joaquim Nascimento.
21. Joaquim de Oliveira.
22. José de Araujo Terceiro.
23. Julio Gomes.
24. Julio Nogueira de Almeida.
25. Luiz Carneiro da Silva.
26. Luiz Nogueira.
27. Raimundo Eufrasio. Gomes.
28. Raimundo Militão.
29. Vicente Caetano do Nascimento.
30. Wilson Moreira
31. Vago.
10 ~Maquinista
1 . Antonio Faustino,
2. Francisco Chagas.
3. :Francisco Ferreira.
4. -Francisco Lopes.
5. Francisco Saraiva Monte,
6. Hipérides Gosta Lima.
7. João Augusto.
8. João Farias de Souza.
9. João Flôr.
10. Joaquim Farias.
11. Joaquim Ximenes Aragão,
12. José Anselmo Canafístula.
13. José Gomes.
14. José Leite.
15. José Pedro de Souza.
16. Sergio Felix.

A~txiliar

3 - Médico XIII 1. José Lins de Souza.
2. Vago.
3. Vago.

V ~ 300$0

700$0
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Motorista VII -

2 -

400$0

;t.. JOão Mendeg do Nascimento.

2. José Monteiro.
1 -

t. Olirilpio

Moto1'ista VIII -

450$0

Vilarm~.

13 - Moto1'ista Auxiliar IV Alfredo' Ribeiro .
2. Francisco Abel Martins.

250$0

L

3. Francisco Barros.

4. Francisco Hen!'ique.
5. João Dantas_.

6.
7.
8.
9.
10.
! 1.
12.
13.

Joaquim Raimundo.
Luiz Firmino.
Manoel Augusto de Oliveira.
Manoel de Lemos.
Manoel Paiva Segundo
Manoel dos Santos.
Pedro Lopes Pedrosa.
Vago.
3 - Moto1'isto. Auzi.liar V .:.... 300$0

L Alexandre Marques.
2. Antonio Dias de Oliveira
3. Antonio Maciel.

'' - · Moto1·ista Auxiliar VI 1. João Nogueira de Freitas.

350$0

2. José Gurgel de Moura.
3. José Pedro.
4. Manoel Caetano.
13 -

Servente IV -

250$0

1. Elpidio de Assis Freitas.

2. Felix Belarmino de Oliveira.
3. Francisco da Silva Lima.
4. João Alves.
5 .. Joaquim Alves da Silva.
6. José Dionísio.
7.. José Rufino de Alcantara.
8. Leonel de Souza Pimentel.
9. Manoel Raimundo Rodrigues.
10. Pedro Paulo de Bastos Filho.
11. Raimundo FrancisCo.
12. Raimundo Nonato da Cruz.
13. Rufino Capistrano Pontes.
6 -

Se>:vente V -

1. Antonio Severino da Silva.
2. Francisco Felix das Chagas.

3. Idalino Antopio Bandeira.

300$0
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4. João Santana da. Silva.
1>. SebasÜão Antonio Bandeira.
6. Seledonio Fernandes.
Se~vente

6-

1 .·
2.
3.
4.
5.
. 6.

VI- 350$0

Antonio Bezerra.
Antonio Pedro de Mendonça.
Francisco de Souza Roseira.
Hildebran<!o Azevedo.
José Borges .
José Vicente Domingues.

Trabalhador V --' 300$0

9 -

1 . Antonio Ródrigues Veras.
2. Eelix Cesar da Rocba.
3. Francisco José de Souzá,
4. F·rancisco Rodrigues Viana.
5. João Geraldo Nogueira.
6. Joaquim Pedro da Silva.
7. Luiz Saraiva.
8. Norberto Silva.
9 .. Tomaz Frutuoso.
2 -

Trabalhador VI -

350$0

1. Felicio Gomes.
2. Joaquim Paula Lima.
14 -

Praticante de Tráfego VI -

1. Antonio dos Santos.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
li.

12.
13.
14.

Emiliano de Pai va.
Graco Camarão.
João Franc.isco Fausto.
Joaquini, Pereira.
.r osé Assis de Carvalho.
JoSé Gomes Barbosa.
José de Moura Holanda.
José Santana.
José de Souza.
Manoel Nunes de Oliveira.
Onesio Uchóa.
Raimundo. Camilo.
Vicente Lopes.
'l'ABELA SUPLEMENTAR

1 -

Artifice XII -

650$0

1. Leonardo Normando.
1 -Médico XXI 1 . Eliezer Studard da Fonseca.

1 :500$0

350$0
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·DECRETO N. 7.890 -

DE

23

DE .SETEMBRQ DE

1.94.1

Autoriza a Comparihia Itatig à completar pesquisa de jazidàs de petróleo e gases naturais
Não foi publicado ainda no Diário Oficia~ por falta <]e pagamento.

DECRETO N. 7.891 -

DE

23

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza a Companhia ltatig a completar pesquisa de :fazidas de petróleo e gases ·naturais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 892 -

DE

23

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o· cidadão brasileiro Olímpio Galdino de Souza a pesquis"ar
ja'zjdas de petróleo e gases natuTais, no Municipio de Cascavel~
Estado do Ceará

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.893

-DE

23

S1tp1•i1ne CU1'fJO

DE SE'fEMBRO DE

19/d

extinto

O Presidente da H.epública, usando da atribuioão que lh-e. CQnfere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos- do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19H, decreta:
1

Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da cl::.).sse H, da carreira
de Mestre de ll'hha do extinto Quadro II do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Antonio Rodrigues
da Silva, fi~ando sem aplicação a dot.ação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,· 23 P.e setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João· de· Mendonça Lima.
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DEC'\ETO N. 7'"891! -

DE

23

DE SETEMBRO DE

1941

E:ttinaue cm·oo excedente
O Presidente da República. usando da atribuicã.o que .lhe. confere o art. 7 4,. letra a-, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea· n, do decreto-lei n. 3.195, de H de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1} cargo da classe G, da carreira de
Desenhista, do Quadl'O Permanente, do Ministério da Marinha, vago
em virtude da promoção de Paulo ~'rançois Alibert, ao cargo vago de
classe imediatamente superiOl', em cujo provimento foi a dotacão resultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposic,ôes em contrário.

Rio de Janeü·o, 23 de· setembro d'e 1941, 1-20.0 da Independência
e 53..0 da República,

GE'rULIO VARGA·8.
Ilenriqne A. Guilhem.

DECRETO N. 7.895- DE 2-3 DE SETEMBRO DE 1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a,. da Constituição, e nos termos do art. L_0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de H de abril de 19<1, decreta:

Art. 1.0 Hicam extintos cinco (5) cargos· .da classe G, da carreira
de Desenhista, do Quadro- Permanente, do Ministério da Marinha,
vagos em virtude das exonerações de Alberto Vasi, Armênio de Oliveira GaUndo, Paulo Ramirez Deleito, Ar i ·Monteiro Gomes Martins
e promoção de Alcebiades Paixão de Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corr:ente do mes.mo Quadro,
do referido Ministério.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de ·19/d, 120.0 da Independência

e 53.0 da Repúbli.ca.

Ü!j:'l'ULIO VARGAS.

--DECRETO

~.

7.896 -

DI~

Suprime

caTgo

23

Rem·ique A. Guilhem.
DE SE'l'EMBB.O DE

1941

extinto

O Presidente da República, .usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letta a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, do 14 de abril de 1941, deCreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira
de Mestre de Eletricidade do extinto Quadro li do Minislério da Via-
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·çãci e Obras Públicas, vago em virtude da promoc.ão de Daniel Thomaz
_dos Santos, ficando. s~m ~plicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembro ele 194-1, 120.o da Independência
e 53;0 da República.
GETULIO VARGAS •

.João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 897 -

DE

24

DE SE'rEMBRO 'DE

1941

Faz público o ·depósito· do instrumento de ?'atificação, por parte d8'

Governo do Haití, da Convenção sobre Administração Provisória
das Colônias e Possessões Européias na América, firmada em Havana, a 30 de julho de 1940

·

·

•

O Presidente da República faz público o depqsito do instrumento de ratificação, por parte do Govêrno do Haitf, da Convenção
sobre 4dministração Provisória das• Colônias e Possessões Européias
na América, firmada em Havana, a 30 de julho de 19·40, por ·ocasião
da Segunda Reunião de Cons.ulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas AmericanaS - conforme comunicação feita
pela -união Panamericana à Embaixada do Brasil em Washington,
por n.ota, de 20 de agosto de 19H, cuja cópia acompanha o presente
fie ereto.
·
Rio de Janeiro, em 24 de setembro de
dência e 53.o da RepúbliQa.

1941, 120.o da
GETULIO

Indepen-

VARGAS.

Oswaldo Aranha.
UNIÃO PANAMERIOANA

Washington, D. C., E. U. A.
20 de agosto de 1941.

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de inform:lr a Vossa Excelência que em 13 do
corrente mês o Senhor Ministro do Haití em WaS'hington depositou
na União Panàmericana os instrumentos de ratificação, pelo Governo de Haití, da Convenção sobre os Direitos e Deveres dos ·Estados, firmada na Sétima Conferência Internacional Americana, e da
Convenção· sobre Administração Provisória de Colônias. e Possessões
EUropéias na América, firrriada na Segunda Reunião de Consulta
dos Mirlistros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas.
Os- instrumentos de ratificação acima -mencionados teem a data
de 24 de julho de 1941.

Em cumprimento do disposto nos resp.ectivos. artigos das citadas
cOnvenções, tenho a honra de transmitir esta informação a Vossa Exc~lência, solicitando o obséquio
de levá-la ao conhecimento do Governo -brasileiro.
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Sirvo-tne da o'portunidade para renovar -a Vossa Excelência os
protestos de minha eleVada estima e distinta con~ideração. - L . S.
Rowe, Diretor Geral.
·
A Sua Excelência o Senhor doutor Carlos Martins Pereira e
Souza, Embaixador do Brasil. - Washington, D. C.

DECRETO N. 7. 898 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

F'az público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do
Governo da Gttatemala,_ da Convenção sobre Administração Provisória das ColóniaS e Possessões Européias na América,. firmada,
em Havana, a 30 de julho de 194{)
O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
d€- ratificação, por parte do Governo da Guatemala, da Convenção
sobre. Administração Provisória das Colonias e Possessões Européias
na. América, firmada em Havana, a 30 de julho de 1940, por oca~ião
da Segunda Reunião de Consulta dos Ministros das Helações ExteriOres das Repúbicas Ameriranas - conforme comunicação fe,ita pela
União Panamericana à Embaixada do Brasil em Washington, por
nota de 21 de agosto de 1941, cuja copia acomp.anha o presente decreto.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro -de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da República.
QETULIO

VARGAS •

.Oswâldo Aranha.
ÚNIÃO PANAMERICANA

Washington, D. C., E. U. A.
21 de agosto de 1941.
Senhor Embaixador:
Tenho a _honra de informar a Vossa Excelência que, em 14 do
corrente mês, o Senhor Encarregado de Negócios de Guatemala em
Wa~hington depositou na União Panamericana os instrumenlos. de
ratificação pelo Governo de Gu'atemala da Convenção Para a Proteção
da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais do~ Países da
América, que foi aberta à assinatura do~ _Governos das Repúblicas
americanas, na União Panamericana, a 12 de outubro de 1940, e da
Convenção sobre a Administração Provisória de Colônias e Pos~es
sões .Européias nas Américas, firmada na Segunda Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores da~ Repúblicas Ameri.cana!:~-.

OS instrumentos. de ratificação aCima. mencionadoS te em ti data
de 28 de julho de 1941.
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Em cumprimento do disp-osto nos respectivos: artigos das -citadas
Convenções, tenh_o a honra de transmitir esta infCir.mação a Vossa
--Excelência, solicitando o obséquio de levá-la ao conhecimento do
Governo bra.sil,eiro.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa JiJx-relêncitl os
protestos da minlla elevada estima e distinta consideração. - L. S.
R.o_we, D1retor Geral.
A Sua Exeelênda- o Senhor doutor Carlos l\Iartins Pereira e
Souza, Emba-ixador do Brasi.l. -Washington, D. C.

DECRE'.rO N. 7 . 899 --

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Faz pública a adesão, por part~ do · Gove1·no do Paraguai, à Convenção Jnternacio_nal dQ ópio. fi1'111fuia e?n Genebra n 19 de fe-

vereiro de· 1925'
O Presjdente da RepúblicJ. faz pública a 'adesão, por parte ·cto
Governo do Parnguai, à Convençã0 Intf:.'.'nacional do ópio, firmada em
G•mebra a· 19 de fevereiro de 1925, confórme comunicação feita ao
Ministério das Relações EXteriores peta Liga das Nações, por nota ·de
7 de julllo do corrente ano, cuJa tradw;;.ão oficial acompanha o presente decret.o.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 19-'d,_ 120. 0 da Independência
e 53. 0 da Repú~lica.
GETULIO VARGAS.'

Oswaldo Aranha.
TRADUÇW
LIGA DAS NAÇÕES

Convenção Internacional do ópio
(Genebra, em 19 de fev0reiro de 1925)
(2.a ConfeT'ênda dt; ópio)

Adesãu do Puragnai
Geno:'.bra, em 7 de julho de 19H.
Senhor Ministro,
'fenho a honra de vos jnfurmm· quc-. o Senhor Ministro das Relações Exterwres do Paraguai me transmitiu, de úcordo com as disposições do artigo 35 da üonvenção Internacional do ópio, firmada
em Genébra a 19 de fevereh•o de 1925 (2.a Conferência do ópio), o
instrumento de adesfto a essa Convenção, 1ssinado por Sua Excelência o· Presidente da República do Pataguai.
O citado instrumento de adesão foi depositado no Secretariado .da
Liga das Nações a 25 de julho de 1941.
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Queira acei-ta-r, Senhor Ministró, os protestos de m-inha alta consideração. ·
Pelo Secretário Geral inter1no. - A. Aghnides, Sub-SeCretát~io
Geral.
Serihor Ministro das Relaç-ões Extel'iores dos Estados Onidós do
Brasil - Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.90(.,-

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1941

"

Faz público o depósito do inst"r.ufnento de ratif-icação, por part.e do
Governo do Haití, da Convenção so1J1·e os Direitos e Deveres dos
Estados, firmada em Montevtdéo, r;, 26 de dezembro de 1933

O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
de ratificação, por parte. do- Governo do Haitf, da Convenção sobre os
Direitos e De.veres dos Estados, firmad&. . em Montevidéu, a 26 de
dezembro de 1933, por ocasião Ca Sétima Conferência Internacional
Americana - eonforme comunicaçfio fP.iL"a pela União Panarnericana
à Emb&íxada do Brasil em Wash :ngton, por nota de 20 ele agosto de
1941, euja cópia acompanha o present•l decreto.
Rio de J aneiTD, 24 de seteJnnro de 1941, 120. 0 ·da Independência
e 53.0 , da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo A1'anha.
UNIÃO PANAMERICANA

Washington, D. C .. E.U.A.
20 de Agosto de 1941.
Senhor -Embaixador,
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência que em 13-.. do
corrente mês o Senhor Ministro do Haití em Washington depositou
na União Panamerica-na os instrumentos de ratificação, pelo Governo
de Haití, da Convenção sol:re os Direitos e Deveres dos Estados,
firmada- na Sétima Conferência Internac.ionàl Americana, e da· Convenção sobre Administra.cfi.o. Pnvisória de Colônias e Possessões Européia$ na América, firmada 11a segunda Reún"ião de Consulta dos
M-inistros da:; Relações Exteriores das 'Repúblicas Americanas.
Os instrurr:entos de- ratificação aeima mencionados teem a dat-a
de 24 de juthc de 1941.
,
Em cumprimento do disposto nos respectivos artigos das citadas
convenções, f,enho a honra de transmitir esta informação a Vossa ·
Excelência, ·solidtando o obséquio ·de levá-la -ao conhecimento do Governo brasileiro.
'
.
Sirvd-·me .da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de .. minha elevada estima e distinta .consideração.
L. S. Rowe, Dire'tor Geral.
A Sua Excelênr..ia o Senhor Doutor Carlos I\'la.rtins Pereira e
SouZa, Emb'aixa·ctor do Brasil - Washington, D. C.
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DECRETO N. 7. 901 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Faz público o dep6s:Uo do inst-rumento de ratificação, por parte do
Paraguai, Jlá Convenção para li'mitar a fabricação e regulat• a
dist1·ibuição dos estupefacientes, firmada em Genebra a 13 de
julho de 1931

O Presidente da República faz públ:co o depósito do instrumento
de ratificaçãu, por parte do Governo do Paraguai, da Convenção para
limitar a fabriCação e regular a distribuição dos estupefacientes, firmada em Ger:.ebra a 13 de julho de 1931. conforme comunicação feita
ao Ministério das Relacões ExtE-riores r,ela Liga das Naçõ~, por nota
de 7 de julho de 1941, cuja tradução oficial acompariha o presente
decreto.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 19ld. 120.0 da Independência o
53.o da Rep"Qblica .~
GETULIO VARGAS.

Oswaldo- A1'anha.
LIGA DAS NAÇÕES

Convenção para limitar a fabricação e ·regular a
estupefaciéntes

distribuição dos

(Genebra, em 13 de julho de 1931)
Ratifjcaçãv p:~lo Paraguai
Genebra, em 7 de julho de 1941.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de vos informar que o Senhor· Minist.ro das Relações ·Exteriores do Paraguai me transmitiu, de acordo com as disposições do artigo 28 da Convenção para limitar a fç..bricação e regular a distribuição dos estupefacient-es, firmada em Genebra a 13
de julho de 1931, o instrumento de l'atificaçãO dessa convenção, assinado_ por Sua Excelência o Presidente da República do Paraguai.
O citado instl'umentó de ratificação f.oi depositado no Secretariado da Liga das Nações a 25 de junho de 1941.
Queira aceitar, Senhor· Ministro, o~ protestos da minha alta consideração.
Pelo Secretário Geral interino, A. Aghnides, Subsecretário Geral.
Seilhor Ministro dàs Relações Exteriores .dos Estadas· Unidos d·a
Brasil - Rio de "Janeiro.

DECRETO N. 7:902 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova aa especificações ·e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação da herva-mate, visando a sua padronização
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,
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DECRETO N' 7':903 -

DE

24

DE S.ETEMBRO DEl

1941

Aprova as especi{ic'ações 'e tabelas Para a classificação e fiscalizdção
da exportação _da Jarina ou Marfim vegetal,. visando a. sua· padro- _
nização
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 904 -

DE

21*

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza a Sociedade An6nima "Boyes" a sUbstituir o alternador na
us~na hidr'oelétrica de sua propriedade, no rio Piracicaba
Não foi publicadÓ ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 905 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

19H

Concede autorização para funciona?' à Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada "Banco Comercial do Brasil", com sede
no Distrito Federal

·

O Presidenle ç:la República resolve, de acordo com a alínea b, do
art. 12, do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorado pelo decreto-lei número 581, de 1.0 de agosto de 1938, conceder
à Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada "Banco Comercial do.· Brasil", autoriza~;:.ão para funcionar no Distrito Federal, após
registo no Serviço ·de Economia Rural, do Ministério da ·Agricultura.
RiO de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 906 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro George ArtUr Bailey a ,pesquisar
ilme1Íita e associados no· municipio de Colatina do Estado da
Espírito Santo

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7. 907 ' -

DE

24

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Jo.sé Mateus da Cruz a pesquisar cristal
de rocha ·no município de Bocaiuva do Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diárto O{icial por fri.lta de pagamento.

DECRETO N. 7.908-

Dill'N DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão bras.ileiro José Teoba.ldo de So.uza Nunes- a ,pes(Íuisár conchas ccilcárea·s no inunicipio de Cabo Frio do Estado
do Rio de Janeiro

Não foi publicado ainda no Diário Ofiéial por falta <:!e pagamento.

D];]CRETO N: 7.909

:._DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Concede a ''Mansur & Messias" autorização para funcionar como empr~sa

de mineração

Não foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.910-

DE

21!

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza .o cidadão brasileiro George Artw• Bailey a pesquisar ilmenita
e asso.ciados no município de Colatirta do Estado do Esp_írito
Santo

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.911

-DE

21,

DE SETEMBRO DE

19/d

. Autoriza o cidadão brasileiro George .Artur Báiley ·.a p_esquisar 'i,lmenita e associados no municípiO de Colatina do Estado"·do iUpírito
Santo

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.

593

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7. 912 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Batista Pereira Sampaio a pesquisar minérios de manganês e associados no municipio de Caeté
do Estado de Minas Gerais.
'·
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7.913

-DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza Ó cidadão b1•asileiro José de Medeiros Moreira a pe.squisa1'
manganês e associados no município de Ouro Preto do Estado,
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o àrt. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de :Medeiros
.Moreira a pesquisar manganês e associados nos lugares denominados
~·Coluna" e "Valo Grande'\ em ten'enos de propriedade da Viuva
D .. Amelia Ferreira Pedrosa e Filhos, no distrito de ~anto. Antoniú
do r.eite, município de Ouro Preto, Estado de :Minas Gerais, numa
área de duzentos e setenta e cincp hectares (275 Ha.) limitada por
um polígono mixtilíneo tendo um dos vértices situado à margem do
córrego dos Fornos e à distância de três mil e seiscentos metros
{3. 60.0 m), rumo !Dagnético oitenta e dois graus trinta minUtos sudeste (82°30'SE) do quilômetro noventa e nove (km 99) da estrada
de rodagem Belo Hori;r.onte-Rio de Janeiro e cujos lados, a partir
-desse vértice,· teem oS seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e quinhentos metros (1.500m), rumo leste (l"l; quinhentos metros (500 m) rumo norte (N); três mil e quinhentos
metros (3.500 m), rumo oeste (W); mil metros (1.000 m), rumo
sul (S); dois mil metros (2.000m), rumo leste (E) até o córrego
-dos Fornos, seguindo por este até o ponto de partida. Esta autor"ização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX. outras do citado Có-digo não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá ntili1.ar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério· e custeio
dos trabalhos,
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art: 26 do Código de Minas,
.se ocorrerem os motivos previsfos nos núm-eros I e 11 do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
do solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3fl
e 40 do citado Código.
Art. 6.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará· dos favores
discriminadOs no art .. 71 do_ mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pá:gará a taxa de dois contos setecentos e

e
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cinquenta mil réis (2 :750$000) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mmeral do · Ministério da Agricultnrá.
Art. 7 .O Revogam-se as dispo_siç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 1~0. 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souzn Duarte.

DECRETO No 7.914-

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Santos a comprar ped't'as preciosas.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta <Je pagamento.
DECRETO N. 7.915-

DE

25

D>l SETEMBRO DE

1941

Revoga o decreto n. 1.347 1 de 6 de janeiro de 1937

Não foi publicado ainda no Diário Oficial..
DECRETO No 7 o916 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o ddadão brasileiro José Lima Filho a comprar pedras pre,

ciosaS.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N .. 7.917

:___DE

25

DE SETEMBRO .DE

1941

A utoríza o cidadão japonês Masuo Imaki a comprar pedras preciosas.
Não foi publicado àindano Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO No 7.918-

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão braSileiro Norberto Alves Ferreira a comprar pedras
preciosas.
Não foi publicado ainda no ]Jiário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7.919-

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Ant6nio Paranhos da Silva Gonçalves a
pesquisar mica e associados no município Bicas do Estado de
Minas Gerais .
·
·

Não foi publicado ainda no Diário

O~icial

por falta de pagamento ..
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DECRETO N. 7. 920 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Claudino Alves da Nóbrega a pesquisar
minério de estanho no municipio de Joazeiro, Estado da Paraíba.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 921 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Retifica o art. 1.0 do decreto n. 7 .412, de .18 de junho de 1941.

NãO foi publicado ainda no Diário
DECRETO N. 7. 922 -

DE

Oficial~

25

por falta de- paga~ento.

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Silvino Al.eixo Tavares a pesquisar min-ério de manganés e associados no municipio de Conselheiro
Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 923 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o c.idadão brasileiro José Maria Pinheirá Lirlia a lavrar jazida de ferro no municipio de Antonina do Estado do.Paraná.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 924 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Heitor F<ijardo a pesquisar carvão tle
pedra no municipio de -8ão Jer6nimo do Estado do Parand.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 925 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Camilo Afra Valente a pesquisar água
mineral no municipio de Tubarão, do Estado de Santa Catarina.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial_ por falta de pagamento.
DECRETO N. 7. 926 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Xavier Barbosa a pesquisar quartzo
-e associados no municipio de Pequi, do Estado de Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N, 7. 927 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasílei1•o Washington de Araujo Dias a pesquisa·r
topázios e associados no município de Ouro Preto, do Estado de
Minas Gerais.
Não foi pui>licado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO No 7 o928 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Heitor Freire de Carva~ho' a pesquisar
ilmenita e associildos no municipio de Colatina, Estado do Espírito Santo.

Não foi

public~do

ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO No 7 o929 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Mariano :(acobina a pesquisar
diamantes no. rlfUnicípio de Barreiras, Estado da Baia.
Não foi publi.cado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO No 7 o930 -

DE

25

DE SETEMB)lO DE

1941

Autoriza o cidadão bTasileiro Otto Reginàldo Ren.aux a pesquisar calcáreo no municipio de Brusque do Estado de Santa Catarina.
O Presiden~ da República, usando da atribuição que lhe confereo art. 74, letra "a'\ da Constituição e nos termos do decreto-lei número,f.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Otto Reginaldo Renaux a pesquisar calcáreo numa área de cento e dezoito hectares e
vinte e quatro ares (118,24 Ha.) . . situada no lugar denominado "Ribeirão do Ouro", à margem direita do rio ltajaí-Mirim, distrito de
Porto. Franco, município de Brusque do Estado de- Santa Catarina,
área essa delimitada por Um contorno poligonal fechado, que tem
um vértice situado a quatrocentos e quarenta metros ( 44Qm); rumo
setenta e quatro graus sudeste (74° SE) do marco de pedra situado à
margem direita do Ribeirão do Ouro, na sua confluência c:om o rio
Jtajaí-Mirim e os lados' teem os seguintes comprimentos e orientações: seiscentos e oitenta e cinco metros (685m), três graus, trinta
minutos sudeste (3°30'SE); trezentos e cinquentá metros (350l;ll), oitenta e seis graus trinta minutos sudeste (86°30'SW); duZentos metros (200m), três graus trinta minutos sudeste (3030'SE); oitocentos
metros (800m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86°30'
NE); duzentos e cinquenta metros (250m), três graus trinta minutos
sudeste (3°30'SE); mil e sessenta e cinco metros (1.065m), oitenta o
seis graus trinta minutos sudoeste ( 86°30'SW) ; duzentos metros
(200m), três graus trinta minutos noroeste (3°30'NW); mil trezentos
e cinquenta e três metros (i. 353m), oitenta e seis graus trinta mi-
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nu tos sudoeste (86°30'SW); trezentos e trinta e quatro metros (334m),
trinta e cinco graus trinta minutos nordeste (35°30'NE) ;- novecentos
e oitenta metros (980m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste
(86°30'NE); setecentos e setenta e seis metros (776m), três graus
trinta minutos noroeste (3°30'NW) e 'setecentos e setenta e cinco metros (775m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86°30'NE),
respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX
e outras do citado Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado artigo 24 · e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo- para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Naciol].al da Produção Mineral e gozará dos- favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 , O título da autorizaç_ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto cento e noventa
mil réis (1 :190$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão Je
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.931 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Otto Reginalclo Renaux a pesquisar
calcáreo no municipio de Brusque do Estado de Santa Oatarina
. O Presidente da República, usando da atri1buição que lhe confere o .art. 74, letra a, da Constituição -e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de t940 (Código <le Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidação · brasileiro· Otto Reginaldo
Renaux a pesquisar calcáreo numa área de noventa -e um hectares
-e cinquenta e sete ares (91,57 Ha) situado no lugar denominado
"Ribeirão do Ouro", distrito de Porto Franco, município de Brusque
do Estado -de Santa Catarina, área essa delimitada por um contorno
p0ligonal mistilfneo fechado que tem um vértice colocado num
marco· situado à margem direita do ribeirão -do Ouro, na sua confluência com. o ribeirão do Braço e· cujos lados teem -os Seguintes.
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Comprimentos e orientação.: cento_ e noventa metros (190 in), trinta· e um graus e trinta minut?s nordest~ (31° 30' N~); mil.cento
e oitenta metros (1.180 m), mtenta e alto gra:us -e trmta m_m~tos,
svdoeste (88° 30' SW); setecentos e trinta metros (73{) m), trmta
. e oito graus trinta minutos sudoeste (38° 30' SW) ; duzentos e setenta e cinco metros (275 m), dois graus sudoest-e (2° SE); novecentoS e quinZe metros (915 m), oitenta e seis graus trinta minutos
nordeste (86°3G' NE); o lado mistilíneo da poligonal é a margem
direita do ribeirão. do Ouro, com rumo nordeste (NE), a uma dis....;
tânoia de novecentos e cinciuenta metros (950 mJ, encontra o ponto
de partida. Esta autorização é outorgada mediante os condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização p:oderá utilizar-se do
produto da pesquisa .para fins de estudo so.bre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. -3.0 Esta .autorização ser( declarada caduca .ou nula, na
fl()rma do parágrafo único do .art. 24 e do art. 26 do Código de Mina-s,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado artigo 24 c no art. 25 do mesmo Código.
Art. ·4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e ·sub-solo para os fins ·-cta pesquisa, n;:t forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização · será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste . artigo.
. Art. 6. 0 O título da autprizaç.ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deSte decreto, pagará a taxa de novecentos e vinte mil
réis (920$000) e será inscrito no livro próprio da Divisão de Fomento do Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se -as· disposições ~m contrário.
·IÚo de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte •

DECRETO N. 7.932

-DE

25

DE SETEMBRO DE

19/d

Autoriza. o cidadão brasileiro Marcos Konder a p'esquisar calcáreo
no município de ·camboriú do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos terrrios do decreto-lei
n. 1.98'5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Marcos Konder a.
pesqUisar calcár~o numa área de quatro hectares e vinte e dois ares
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{4,22 H: a) .situada no I ligar denominado "Alto Macacos", muniCIPIO
de ·camboriú do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice situado a··-quatrocentos metros
( 400 m), setenta e seis graus cinco minutos noroeste (76 ° 05' NW)
da confluancia dos rios :Macacos e Canoas e cujos lados adjacentes a
esse vértice teem os seguintes· comprimentos e orientações magnéticas: cent.o e trinta e dois metros ·(132m), setenta e seis graus-noroeste (76 o NW) e trezeritos e dezenove metros e noventa centimetros (319,90 m), quatorze graus sudoeste (14 ° SW), respectivamente.
Art. 2.0 O concessio:óário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisá para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos traba1hos.
Ar.t. 3.0 Esta autorização será declarada caducÇJ. ou imla, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões da
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e· gozará dos favores
discriminados no art. 71. do mesmo ·Código,. na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que ser.á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão- de Fomento da Produção
Mine_ral do. Ministério da Agricultura.
Art-. 7.O Revogam-se as disposições em contrári-o.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.933- DE 25 DE SETEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Marcos Konder a pesquisar calcdreo
no municipio de Cainboriú do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do deCretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado ·O cidadão brasileiro MarcoS Konder a
pesquisar calcáreo numa área. de cento e oitent::} e nove hectares
(189 Ha.) situada no lugar denominado "João da Costa", município de Camboriú do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada
por um hexág-ono irregular que tem
vértice situado a trezentos

un:
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.e sessenta metros '(360 -m), ,rumo quinze graus noroeste (15°NW)
da Volta -do Coqueiro, à margem esquerda do rio Camboriú e cujos
lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:

trezentos e cinco metros (305 m), sessenta- e quatro graus nordeste
(64DNE); quatro mil quinhentos e quatro metros (4.504 m), vinte

e cinco graus noroeste (25°NW}; qUatrocentos e quarenta metros
(440 m), sessenta e cinco graus sudoeste (65"SW); três mil oitocentos e oitenta metros (3.880 mL vinte e cinco graus sudeste
(25°SE) ; cento e trinta metros (130 m), sessenta e cinco graus nordeste (65°NE) e seiscentos e vinte e oito metros (628 m), vinte e
cinco graus sudeste (25°SE), respectivamente. Esta autorizaç.ão é
outorgada- mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seu números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins. de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula,_ na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As· propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub.sólo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será físcalizaqo pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo:
Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que' será uma via
autêntiea deste decreto, pagará a taxa de um conto oitocentos e
noventa mil réis (1 :890$0) e será transcrite> no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e .53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.934

-DE

25

DE SE'rEMBRO DE

1941

Auto?'iza o cidadão brasileiro Heitor Fajardo a pesquisar carvão de
pedra no m:nnicipio de São J erónimo, do Estado do Paraná.

Não foi publicado ainda no Diário Oficia! por falta de pagamento.
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DECRETO N. 7.935,

DE

25 DE SETEMBRO i)E !941

Aprova o Regir,nento da Administração do Porto do R_io de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. ·1s
'do decreto-lBi n. 3, 198, de 14 de abril de 1941, deéreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Administração do Porto
do Rio de Janeiro (A. P. R. J.), a5sinado pelo ministro da Viação e
Obras Públicas. e que acompanha o presente decreto.
Art. 2.o· Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de- setembro de 19ld, 120° da Independência
e 53° da República.

.

'

GETULIO VARGAS.

João

de Mendonça Lima.

Regimento da- Administração do Porto do Rio de Janeiro
CAPíTULO I
DA FINALIDAUE

Art. 1.0 A Administração do Porto do Rio de Janeiro, reorganizada pelo decreto-lei n. 3.198, de 14 de abril de 1941, tBm por finalidade a exploração coniei'cial e.· industrial e os melhoramentos do
Porto do Rio de Janeiro.
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.o A A. P. 'R. J. compõe-~e dos sel?uilltes orgãos:
I - Serviço de Administração (S'. A.).
II - Divisão de Tráfego (D. T.) :
III - Divisão de Conservação e Obras (D. C.).
IV - Polícia Portuária (P. P.) .
V - Ser\éiço Jurídico- (S. J.). ·
Parágrafo único .. Junto 'ao superintendente haverá a Delegação de Controle; a que se refere o art. 13 do decreto-lei n. 3.198,
de 14 de abril de !9/d.
Art. 3.0 O Serviço de Administração é constituído:
I - Secção de Comunieações. .
II - Secção de Pessoal.
III - Secção de Contabilidade.
IV - Secção de. Cálculo.
V - Tesouraria.
VI - Seccão de Exação ..
VII - Portaria.
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ArL 4.o A Divisão· de Tráfego abrange.:
I - 1.a Inspetoria, constituida do Armazem de bagagem, do$
de n.s. 1 2 e 3 e Ilha do Braço Forte;
·
II _: 2.a Inspetoria: constitmda dos armaZens ns. 4, 5, 6 e 7;
III- 3.a Inspetoria, constituida dos armazens ns. 8, 9,- 10 e
Depósito de materiais pesados;
IV - 4.a Inspetoria, constituida dos armazens ns. 11, 12, 13. e
i4;
V - 5.a Insp-etoria, ·constituida dos armazens· ns. 15, 16, 17, 18
e Depósito de Madeiras;
VI - 6.a Inspetoria, constituida do prolongamento do cais em
S. Cristovão, armazens e depósitos externos;
VII - Inspetoria do movimento ferroviário~
VIII - Inspetoria do serviço de estiva.
Parágraio único. A chefia da Div1sã.o de Tráfego ficará subordinada a agência de v:apores.
Art., 5.0 A DiVisão de Conservação e Obras é formada de:
I - Secção de Engenharia;
Il - Patrimônio;
'
III - Oficinas Mecânica::; e de Trac;ão;_
IV - Secção de Compras;
V -'- Almoxarifado.
CAPITULO III
DO

SUPERINTENDENTE

ArL 6.0 O Superintendente será'nomeado em comissao pelo Presidente da República, devendo satisfazer às seguintes condições_:
.a) ser brasileiro nato;
b) ter mais de 25 e menos de 68 anos de idade;
c) estar quite coin o. serviço militar;
d) estar no gozo de seus direitos civís e políticos;
e) ser engenheiro civil legalmente habilitado para o exercício
·da profissão.
Art. 7.° Co Ih peta ao supe_i'intendente, alem do disposto nos artigos 3.0 , 4.0 , 5.0, 60 e 10 do decreto-lei n. 3.198, de 14 de abril de
1941, o seguinte:
I - superintender todos os negócios, serviços e operações da
A.P.R.J.;
.
l i - imprimir a orientacão geral das atividades da A.P.R.J .;
III - cumprir e fazer cumprir fielmente por seus subordinados
os dispositivos legais em vigor,- referente_s à A.P .R.J .,. bem como
as decisões do Ministro da Viação e O.bras Públicas;
_
IV - admitir e dispensar os empregados da A.P .R.J ., observadas as tabelas aprovadas pelo Presidente da República, bem comô
aplicar-lhes as penalidades previstas em lei;
V - convocar os chefes de Divisão, Servico ou Secçã_o para reuniões periódicas, afim de tratar de assuntos que interessem à A.P.R.J.;
VI - designar os chefes de Divisão, Serviços, Secções e demais
orgãosdaA.P.R.J.;
·
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Vll- representn:r a A.P.R.J·.,. em suas relações com terceiros
ou em Juizo, podendo constituir mandatários;
VIII - levar ao conhecimento d~s autoridades competentes as
irreguiaridades graves_ de que tiver conhecimento, solicitando as respectivas medidas, desde que escapem à sua alçada;
IX - elaborar o plano geral dos trabalhos anuais a- serem realizados pela A.P .R.J.;
X - firmar os_ contratos em que for parte a A.P.R.J.;
XI - designar as comissões para a efetivação das concorrências
administrativas;
·
XII - fiscalizar a regularidade de todos os servicos da A.P.R.J.,
zelando para que seja observada a rp_áxima disciplina, pontualidade e economia;
XII i - determinar a .abertura de processos administrativos,· designando as respectiv:as comissões;
·
XIV - solicitar ao Ministério da Viacão e Obras Públicas a autorização necessária para transferência orcamentária de sub-verbas,
dentro das respectivas dotações glpbais aprovadas;
XV - elaborar planos de aplicação de fundos;
XVI - autorizar o pagamento das despesas na forma prevista
no orçamento; ·
·
XVII - baixar ordens de serviço:
XVIII - exa:·minar ·a conveniência de aquisicão de material, autorizando ou não sua- compra;
XIX - sulimeter"se à fiscalização do Departamento Nacional de
Portos e Navegação, na forma da lei, e da Delegação de Controle, organizada de acordo com o art. 13 do decreto-lei n. 3.198, de 14 de
abril de 1941;
XX - realizar as operações de crédito, que forem previamente
aprovadas pelo Governo, para custear a execução de melhoramentos
de que careça o Porto e que se enquadrem, rigorosamente, nas possibilidades financeiras da receita;
XXI - propor as_ modificações, nas tarifas dri porto, necessárias
ao perfeito equilíbrio financeiro da exploração, tendo em vista incrementar o comércio, especialmente o nacional;
XXII - aprovar as instruções de concursos.
Art. s.o O superintendente será auxiliado por um secretário de
sua livre escolha e designado em comissão.

CAPíTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE CONTROLE_

Art. 9.o A Delegação de Controle, a que se refere o decreto-lei
n. 3.198, de 14 de abril de 1941, constituída de um engenheiro do
Departamento Nacional de Portos e Navegação, que será seu orientador, um contador da Contadoria Geral da RepúbliCa e um representante do Tribunal de Contas, competirá:
a) apresentar, mensalmente, ao D.N.P.N., até o dia 20 de cada
mês, o balancete relativo a,o mês anterior;
b) confeccionar, em agosto de cada ano, o balanco geral,- concernente ao 1. 0 semestre, e em . . março, o relatório da gestão administratiVa pertinente ao último exercício financeir~_;
·
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c) prestar os esclarecimentos solicitados pelo Ministério da- Viação e Obras Públicas ou pelo 'fribunal de Contas, relativos à gestão
financeira e conlabil da A.P .R.J.
e

Art. 10. A Delegação de Controle examinará a receita e os documt:(ntos da despesa a posteriori, _.obedecendo às seguintes normas:
I - Quanto à receita :
a) se a mesma está sendo escriturada pela forma prevista no
art. 7.0 , do decreto-lei n. 3.198;
·
'·
b) se as taxas cobradas são as aprovadas pelo Ministério da Viação e Obras Públicas;
c) se a receita está sendo recolhida, diariamente, ao Banco do
Brasil.
li - Quanto à despesa:
a) se a antoridade que autorizou o pagamento é competente para·
expedir a ordem;
_
b) se é encaminhada, de acordo com os dispositivos regulamentares, à dependência que incumbe cumpri-la;
·
- c) se o orcamento industrial ou a estimativa autorizada para
a obra nova comporta a despesa;
·
d) se o nome do ·credor e a importância do pagamento estão de
acordo com os documentos que originaram a despesa;
e) se está instruida com os· documentos necessários à sua comprovaç.ão, isto é, com o recibo do Almoxarifado e as propostas apresentadas na concorrência, no caso de materiais;
f) se as faturas de medições de serviços e obras estão Com a necessária declaração .d,a realização dos mesmos e de acordo com os
preços contratuais -ou da melhor proposta apresentada na concorrência;
_
y) se a selagem dos documentos está conforme.
Art. 1!. O exame da Delegacão de Controle não se estenderá à
utilid~de conveniê?cia ~u opo~t~nida~e dos atos . submeti~os à sua
2 ou à orwntaçao admm1strabva dos serviços. -:·c--·
aprec1açao
Art. 12. Os pareceres emitidos pela Delegação de Controle, bem
.como os balancos gerais, balancetes e o relatório anual, deverão ter
a assinatura de todoS os seus membros.
§ 1.0 Nos impedime'ntos legais de qualquer um de seus componentes, deverá ser declarada a respectiva ausêllcia, logo após as demais
assinaturas.
·
§ 2.0 A Delegação de Controle não poderá dBcidir ou opinar com
menos de dois de seus membros e isso até o prazo máximo de -30 dias,
findo o qual, devel'á ser requisitado um substituto eventual à repartição competente por intermédio do Departamento Nacional de Portos
e Navegação.
Art. 13. A Delegacão de Controle, tendo qualquér objecão a fazer, solicitará do superintendente os esclarecimentos necessários,
sendo que, no caso de permanecer a dúvida, untes de enviar o seu relatório, dará conhecimento ao superintendente das objeções apresentadas, pelo prazo de clnco _dias, afim de que este apresente ou não a
justificativa da despesa impugnada, a qual set·á encaminhada ao
mesmo tempo.
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CAPíTULO V
DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 14. Compete à Secção de Comunicações:
a) receber, examinar, separar da particular, carimbar, registar
e encaminhar aos orgãos competentes a correspondência oficial da
Administração;
b) entregar aos destinatários a correspondência de carater particular;
c) controlar o movimento dos papéis de modo a poder prestar informações aos interessados;
d) orientar o público em suas relações com a Administração;
e) classificar, guardar, conservar e arquivar os papéis, documentos, livros de escrituração e registos;
,f) expedir a correspondência oficial;
g) restituir ou fornecer, mediante recibo, documentos ou peças
de processos, quando autorizada a restituiçã'o pela autoridade competente;
h) encaminhar, diretamente aos orgãos competentes, a correspondência e documentos de carater urgente;
i) controlar a pont.ualidade- da prestação de informações soljci-.
tadas, tanto internas como externas, .remetendo, semanalmente, ao superintendente uma relação das demoras que excedam de oito dias para
as internas e 15 para as externas;
j) preparar, copiar e protocolar o expediente a ser assinado pelo
sUperintendente;
l) passar as certidões autorizadas pelo superintendente;
m) informar os papéis sobre m:itéria administrativa, assim co'mo
os requerimentos de restituições de taxas;
n) enviar à Alfândega a relação dos navios atracados, das mercadorias avariadas e caidas em consumo e visar os relatórios e folhas
de descarga, os requerimentos de retificação de marcas, espécie, etc. ;
o) zelar pela regularidade dos serviços dos mensageiros.
Art. 15. Compete à Secção de Pessoal:
a) propor ou opinar quanto às alterações das tabelas riuméricas
de funções, tendo em vista as necessidades dos serviços;
b) iniciar o processo para admissão nas vagas ocorridas naS tabelas em vigor e sobre as melhorias de salário do pessoal;
c) instruir os processos relativos a aposentadorias, licenças~-férias,
punições, elogios, fianças, caução e outras concessões inerentes· ao
pessoal;
d) coordenar e man,ter em dia as relações ~uméricas· e nominais
do pessoal;
e) lavrar e registar todos os atos administrativos concernentes
·ao pessoal;
n~ manter rigorosamente em dia os assentamentos . individuais,
com indicação dos el.emelltos de identificação, encargos de família,
funções exercidas, .habilitações gerais;
g) organizar e publicar, anualmente, uma relação do pessoal, distribuido por ordem de antiguidade;
h) controlar o ponto do pessoal, que lhe deve ser fornecido, diretamente, por todos os chefes de serviços;
i) organizar o mapa da despesa mensal de pessoal, a ser remetido
à Secção de Contabilidade para confecção do balancete mensal;
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j)

comunicar às autoridades policiais os casos de acidente de

trabalho;
l) proceder inquéritos, investigações e diligências para ap-urar
responsabilidade do pessoal, bem como para ·evidenciar as causas de
acidentes de trabalho, motivadas por inobservância do Regimento c
ordens de serviço, negligência, imperícia ou imprudência no exercício
das funções;
m) remeter à Diretoria do Imposto de Renda a relação do pessoal
sujeito a, esse imposto;
·
n) propor normas para seleção de pessoal.
Art. 16. Compete à Secção de Contabilidade:
a)

escriturar a receita;

b) escriturar a despesa;

c) proc.essar as contas a pagar;
.
d) escriturar os depósitos, cauções e fianç.as;.
e) fazer a contabilidade .industrial e comercial;
f) apresentar ao chefe do Serviço,. de Administração as contas devidamente processadas na véspera da data de vencimento, para a autorização de pagamento, por parte do superintendente;
g) calcular o custo da mão de obra na divisão de Conservação
,
e ·obras;
h) apurar o custo dos serviços da Divisão de Tráfego, comparando-o com -a receita produzida pelos mesmos;
.
i) proceder à averbação em !olha de pagamento de descontos~
quotas de previdência social, consignações e outras operações· autoriz:;tdas por lei;
j) elaborar as folhas de pagamento do pessoal;
.
l) éoligir de todos os orgãos os elementos necessários à perfeita
execução de suas finalidades;
m) controlar a receita arrecadada pela Tesouraria, conferindo-a
com a que levantar;
n) levantar as despesas da mão de obra;
o) manter atualizados os levantamentos estatísticos referentes
aos serviços da A. P. R. J;;
p) reunir, coordenar e registar os dados concernentes a todos os
serviços de Administração;
q) calcular as despesas efetuadas; de acordo com a sua natureza;
r) organizar a estatística do movimento portuário, distribuída por
diferentes fatores.
Parágrafo único. A Secção de Contabilidade é constitui da da
Turma de Contabilidade Manual e da de Contabilidade Mecânica e Es- ·
tatística.
Art. 17. Compete à Secção de Cálculo:
a) receber da Alfândega, das diversas dependências da Administração e de terceiros, os despachos e demais documentos de receita;.
b) fichar e registar convenientemente os .documentos de que trata
a. alínea antecedente;
c) calcular. as taxas devidas à Administi:ação, à vista da tarifa,
ordens em vigor dos dados fornecidos pela Alfândega. e pelas dependências da Administração;
d) expedir aos devedores da Administração, com brevidade,, as·
respectivas faturas;
e} exigir e arbitrar, à vista das necessidades· comprovantes, os
depósitos para garantia do pagam~nto de serviços requisitado_s; '
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f) - ex1g1r dos fiéis de armazem a devolução dos despachos e conhecimentos com armazenagem vencida, rigorosamente, até às 13 horas
do dia seguinte ao respectivo vencimento;
g) remeter, à Secção de Contabilidade, os documentos pagos cuja
exatidão tenha sido verificada, quanto à quantidade de volumes, saida
e desembaraçada;
h) relacionar, até o oitavo dia util de cada mês, as contas e faturas pendentes de pagamento, discriminando-as por mês;
i) encaminhar à Secção de Exaçãó os documentos de receita devidamente pagos;
j) remeter à Secção de Exação os despachos e conhecimentos
vindos dos armazens para pagamento de taxas de outros fins, sempre
que deles conste a saida parcial de volumes;
l) proceder à revisão dos cálculos e faturas extraidas, solicitando
os esclarecimentos necessários à perfeita exatidão desse serviço;
m) enviar à Tesouraria para liquidação os documentos de receita
calculados e reclamados para pagamento;
n) remeter às diversas secções do Cais, os documentos já pagos
para desembaraço das mercadorias.
Parágrafo único. A Secção de Cálculos.ficará subordinado o Protocolo da Receita.

Art. 18. Compete à Tesouraria:
a) arrecadar a receita;
b) pagar todas as despesas regularmente processadas;
c) recolher, diariamente, ao Banco Qo Brasil, a receita arrecadada no dia anterior;
d) pagar o pessoal, nas datas prefixada.s pelo Superintendente;
e) restituir os saldos de depósito d'e garantia;
f) receber, diariamente, da Secção de Cálculo os documentos a
o'obrar, e restituir, no mesmo dia, à referida. Secção, os documentos não
cobrados;
g) exigir a devida quitação pelas despesa.s pagas, verificando a
identidade e poderes dos que as tiverem de receber;
h) escriturar a receita e a despesa para governo próprio da Tesouraria;
.
i) verificar, diariamente, a exatidão do saldo de caixa com o
acusaDo pela escrita.
Parágrafo único. Fica subordinado à Tesouraria o Posto de Arrecadação na cabotagem.
Art. 19. Compete à Secção de Exação:
a) balançear, menSalmente, a Tesouraria;
b f proceder ao balanço dos armazeils d'o cais e do Almoxarifado.
ao menos, uma vez por ano;
c) proceder, dentro ·do prazo que lhe fór determinado, a rev1são
de todos os documentos de receita, notificando ao SuperintendentP as
diferenças encontradas:
d)
fiscalizar a arrecadação da receita;
e} fiscalizar· as despesas ordinárias e extraordinárias de administração;
f) rever, anualmente, o inventário dos bens da Administração;
g) abrir, fiscalizar e encer:rar os livros de lançamento da Administração;
.
'
h) escriturar os livros legalizados pela Alfândega, mendonando
a entrada e a saida das mer-cadorias nos armazens;
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relacionar, no prazo de lei, as mercã.dorias de commmo;
conferir as folhas de descarga ·organizadas pela Alfândega,
-enviando-os à .autoridade competente·para assiná-las;
_l) confrontar a relação dos índices de navios, recebi_da dos armazens, com a Telação dos navios atracados ao cais, enviada pela Divisão do Tráfego;
m)
conferir os despachos enviados à Secção de Cálculo e saià'a,
na ante-Véspera, d:as mercadorias, pelos !ivros de parte dos armazens;
n) . -rever as folh~s de pagamento e contas pagas pela Administração;
·
o)
confro'ntar as folhas de licenciados, e de férias com os despaDhOS exarados pelo Superintendente;
p) controlar, de modo especial, os serviços extraordinários.
Parágrafo único - A Secção de Exação fica sugordinada a Escrituração de Armazens.
Art. 20. Compete à Portaria:
a) abrir e fechar. as dependências da Administração;
b) efetuar a limpeza das diversas dependências da Administração, zelando pela sua conServação permanente;
c) impedir que pessoas estranhas penetrem nos recintos da Administração, sem autorização.
i)
j)

CAPíTULO VI
DA DIVIS.:\o DE TRÁFEGO

Art. 21. A Divisão de Tráfego compete a. prestação dos segumtea
serviços:
a) utilização do porto;
b) atracação;
c) capatazias;
d)
armazenagens;
e)

transportes;

f) 'estiva;
g)
suprimento de aparelhamento portuar10;
h) reboques;
i) fornecimento ctágua às embarcações;
j) acessórios e outros, previstos no decreto ri. 24.508, de 29 de

junho d<i 1934.
Art. 22. Incumbe ao Chefe da Divisão de Tráfego:
a) dirigir e mandar executar os serviços constantes do artigo
anterior;
b)
determinar a execução de serviços em horas e dias de trabalho extraordinário, somente quando a regularidade elo tráfego imperiosamente o exija ou tais serviços extraordinários tenham sido requi-sittldos antecipadamente pelas partes;
·
,
c) zelar pela rigorosa exatidão Q.o ponto, verificando a presença
do pessoal apontado;
d)
remeter ao Superintendente, diariamente, um demonstrativo
de distribuição c:ros serviços. e respectivo pessoal;
e) enviar à Secção de Contabilidade, diariamente, um demonstrativo das despesas de pessoal;
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f)

levar. ao imediato conhecimento do Superintendente a inobser-

vância do disposto na letra b do. presente artigo; ·
,
g) atestar nos relatórios de navios recebidos· das Secções, que
os serviços alí criscriminado.s foram realmente prestados no Cais e remetê-los com todos os documentos, dentro de 24 horas, à Secção de

Cálculo;

·

remeter, diariamente, à Secção de Exação, até às 16 horas, a
2·a via das requisições aceitas no mesmo dia.
Art. 23. Compete à ·La, 2.a, a.a, 4.a, 5.a e 6.a Inspetorias da Di..:
visão do Tráfego:
d)• fiscalizar o ponto do pessoal, enviando os Cartões à Secção de
Pessoal dentro c?o prazo determinado;
b)
prestar serviços portuários -com prévia reqmswao escrita,
exigindo obrigatoriamente das ·partes, que essas requisições sejam
apresentadas com a antecedência regulamentar;
c) ·:remeter, diariamente, à Secção de Exação, até às 1{) horas, a
2.a. via das requisições aceitas no mesmo dia;
d) zelar para que o tráfego do Porto se realize com o máximo
de regularida-d.e e economia de pessoal) material de consumo e apareh)

lhamentos;

·

··

organizar de_ véspera, e com o concurso dos fiéis de armazens, o programa cre trabalho para o dia imediato, à -vista das requisições recebidas, notificando, à Inspetoria competente, as sobras ou faltas
·de pessoal, em fac'e das estritas necessidades dos serviços;
f) _encaminhar, m·ediante memorandum, para outras Inspetorias
o ·pessoal em excesso. cientifi-cando-as das determinações da Inspetoria que estiver encarregada do pessoal;
g)
zelar pela conservação das mercadorias moVimentadas e pelos bens a cargo- da Inepetoria, responsabilizanà'o os autores de datroa·e extravios, lavrando os competentes termos de avaria e extraVio,
fazendo as devidas comunicações à chefia para efetivação das respone)

sabilidades;

h) verificar, frequentemente, o estado do material, providenciando a substituição do que não ofereça a necessária segurança;
i) manter· em rigorosas condições de asseio. .o recinto das instalações portuárias;
. .
j) escriturar os livro§ e quaisque'r doCumentos de serviço sem
emendas ou ·rasuras;
l) registar, com clareza e rigor e na forma estabelecida, os serviços e fornecimentos feitos pelas Inspetorias, pfopor-cionanc?o à Secção de Cálculo os elementos necessários à_ cobrança das taxas portuárias devidas;
m) preencher, para cqda navio, o reratório dos ·serviços prestados e ocorrências verificadas, im;truindo-o com todos os documentos e
esclareCimentos necessários ao cál-culo das t.axas devidas e remetê-lo
à Chefia, dentro de nove dias contados da data da remessa. do referido
relatório pela Secção de Exação;
·
· n) requisitar da Inspetoria Fe:r:_roviária os vagões e :a movimentaç_ão cte vag(Jes;
.o
,
·
o} fazer inscrever nos vagões carregados o competente· destino e expedi-los com_.as n~cessárias guiaS reférente~ .à carga;
p) requiSitar· da Chefia os guardas llecessárioa às vigl_lâhci~e
especiais;
· ,
.
. .
q) aplicar. penalidades, incl:ush'e ·a de suspensão· até três dias,
propondo à Chéfia aS que escaparem· à sua al-çada;
Col. de Leis- V oi. VI
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1') enviar, diari'amente~· à Secç_ão· de Exação, ~o encerramento do
expediente, uma relacão pormenorizada dos movimentos de saida das
mercadorias, em face ·dos documen~os respectivos.
·
Art. 24. Cumpre à Inspetoria do Movimento Ferroviário:
a) exercer as atribuições cons~ntes da·s alfn~as a, b, c; d, e, g,
h, l, .p, q, do artigo anterior;
b) fiscalizar a utilizacão çlos Vagões requisltados e ·:_enviar_ à
Chefia os excessos de estadias verificadas para serem debitadas aos
I'eqUisitantes;
c) fiscalizar .a pesagem de yagões e enviar à chefia a~felação
dos pesos respectivos;
.
.
d) indicar os responsaveis pelas av.arias causadas no material
ferroviário, pe.la superlotação dos vagQes- e das locomotiva.s, pelo .desvio de materiais e ferramentas e· Pelos transportes .errados;
e) zelar pela economia dos serviços a seu cargo:
1.0, organizando a circulação dos trens, de .-maneira a aproveitar,
tanto quanto possível, a capacidade de tração das locomotivas, empregando em cada dia o número de máquinas estritamente -necessário;
2.0,k distribuindo os vs:tgões pelos requisitantes e coletando os
vagões carr~gados, realizando os ·J11enores .percursos possivejs; gUiando-se nesse trabalho: pelo quadro .de movimento;
3.0, exigindo das outras inspetorias, armazens, fiscais de zona e
dos requisitantes dos vagões, preci~as indicações sobre a .chegada,
carga ou descarga e partida dos mesmos;
4.0, exigindo a competente guia, indicando o exato destino das
mercadorias a transportar;
5.0,. observando no transporte de produto~ inflamaveis, explosivos, corr.osivos e agressivos, os .dispositivos do deG-reto · n. 23 629,
de ,23 de dezembro de 1933;
6.0 , fazendo .a distribuição dos vàgões por ordem cronológ~ca
de requisição, assegurada, porem, a preferência de transporte. a mercadorias sujeitas a. deterioração.
Art. 25. Compete à Inspetoria do ·Serviço de Estiva (LS; E.')
a execução do serviço de estiVa,, de acordo com o que estabelece
o decreto-lei n. 2.032, de 23 de fevereiro de 1940.
CAPíTULO VII
o

DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E. ·oBRAS

ArL 26-. A Divisão de Conservação e Obras abrange o tombamento, a conservação e a guarda de bens e materiais que constituem
o ace:..·vo do porto; os trabalhos de construção·;. ·o estudo· relativO" à padronização e ··especificações dos materiais; e as operaÇõ9s preliminares
à aquisição de materiais.
Art. 27
Compete ao chefe da Divisão de Conservação e Obras:
a) zelar pela conservação dos bens moveis e imoveis da Administração. agindo, nesse se·ntido, ex-officio ·ou por solic~tação;
b) organ~zar Qm plano a11ua1 de execução de. reparos, fazendo o
orçamento dos. m.ateriais. necessários;
c) fornecer à .. Secção de Contabilidade a r:elação das despeSas
da mão de obra nos diversos serviços da Divisão;
d) inventari~r todos os bens da A. P. R o J o.;
e) fornecer; através do Almoxárifado, o material aos diversos
serviços;
o
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f) prestar à SeccãQ de Contabilidade os esclarecimentos concernentes à entrada, consumo e estoque de mercadorias do Almoxarifado;
g) submeter à aprovação do superintendente as propostas e Orçamentos de obras novas ou· modificações de importância, nas instalações do porto;
·h) fiscalizar, direta ou indiretamente, as obras executadas pJr
ter.ceiros no recinto da ~:ona a cargo da Administração ou em estabelecimentos particulares;
i) zelar pela regularidade dos serviços cometidos à Divisão;·
j) zelar pela padronização du-s materiais e instalações e pela
utilizaçãO rae.ional de material .nos trabalhos dO porto;
l) 0rganizar. as instruções técnicas para a ..utilizaçãn do material e aparelhamento mecânico da Administração;
·
m) submeter à aprovaçãó do supez:jntendente a~ especificacões
para aquisição dos materiais de consumo e do aparelhamento necessário aOs serviços;
n) assistir as concorrências para aquisição de materiais;
o) escriturar em livro especial todos os serviços e obras em ex e..;
cução, com os respectivos pormenores de sua construção.
Art. 28. Compete à Secção de Engenharia:
a) cooperar com a ch.efia da Divisão de Conservaç.ão e Obras
em assuntos técnicos de engenharia;
b) organizar, pormenorizadamente, os orç.amentos e plantas para
os serviços do porto;
--.. ____ __
·
c) prop-or à chefia os melhoramentos dos ·servü;;os· portuários;
d) fiscalizar as obras, mesmo quando contratadas e efetuadas por
terceiros;
.
e)·· acompanhar a execuçãd. de ·obras novas, ou de reparações,
a. cargo da Divisão de Conservaç.ão e' Obras;
· f) conservar o canal e bacia do porto, o· cais, linhas férreaS, edifícios, calçamentos e demais obras fixas da Administração;
g) organi~ar os dados técnicos para o relatório anual da Divisão
de Conservação e Obras;
·
h) organizar as tabelas de preços a serem·· aplicadas na Co.rifecção
de· nOvos orçamentoS;
.
.
i) elaborar, com os elementos fornecidos ·pela Estatística, os gráficos e diagramas dos serviços de explora:ção-.do porto .
.i) estudar a fixação de padrões e especificações de material para
uso da A. P. R. J.;
l) examinar o material em uso, propondo as modificações necessárias à· :eficiência e economia de seu emprego.
Art. 29. Ao Patrimônio corrípet':
a) zelar pela conservação de· todos os imoveis· da: Administração,
atendendo às. requisições para .consertos, feitas pelas diversas dependênciaf;; ·
. ,
·
·
.
b) organizar os dados técnicos dos serviços executados para ó
relatório anual da Chefia da D. C. ;
c) manter os··bens da Administracão ·minuciosamente inventariados em livros próprios, com indicação do valor, do local onde se encoptralr.!, dos. respo11saveis pela s.ua guarda e da data (je sua aqui~~;

.

.

.

.

.

·..

.

. d)' organizar ·.os inventários parciais, em duas vias, dOs bens a

Car"go dos ·diversos empregadoS da· AdministraÇão. A primeira via
será recebida pelo responsavel e a segunda guardá.da;
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. e) inscrever nos inventários, geral e parcial, a entrega de quais-

quer novos materiais. permanentes, aos empregados da Administração;
{) assistir a Secção de Exação na verificação da existência dos
be;ns inven_tariados, sempre que houver conveniênc.ia, motivada pela
transferência de empregados ou .por outras circunstâncias;
g) propor, à Divisão de Conservação· ·e Obras, :1 baixa dos bens
que tiverem perdido o valor pelo seu uso, e o débito dos respon. .
saveis, do valor daqueles que se tiverem extraviado ou se· achar-em
danificados, injustificadamente.
Artt. 30.

As Oficinas Mecânicas e d.e Tração . compete:

a) construir; fiscalizar, montar' e· conservar os guindastes, p,ontes

rü.lantes, locomotivas,. vagões, flutuantes, caçambas, rede de energia
e telefônica, lanchas, balanças, carrinhos e demais aparelhagem mecânica da Administração;
·
b) manter os assentamentos de contabilidade e estatística das
oficinas, que- serão organizados de _forma que· se conheça, para cada
locomotiva, vagão, guindaste a vapor ou elétrico, etc.:
·r - o número, a natureza e a importância ·dos reparos que cada
vagão, locomotiva ou guindaste tiver sofrido;_
li - o trabalho util dos operários; máquinas e aparelhos das
oficinas;
III - o custo em :material e- mão de obra das:".Jonstruções e repara,c_ões executàdas;
c) organizar um inventário descritivo de. todo o material rodante, fixo e das ofi~inas, coni indicaÇão do seu estado 'tle conservação. Este inventário será revisto e conferido anualmente por -um
e·ngenheiro, para isso designado pelo Chefe -da Divisão de Conservaoão e Obras; _
·
'
d)
as oficinas poderão, sem pr8juizo dos serviçOS da Administração, executar; excepcionalmente trabalhos particulares·, com
autoriZa-ção prévia do Supe!-intendente, levalldo-se a respectiva irp.portância à conta da re~da evl;"lntu~l da._ Administr~Ção_ ._
Parágrafo único.

[) ete:

A Oficina Elétri-ca, de modo especial, com-

a) construir, fiscalizar,. reparar .e- conservar as redes. de energia aéreas e subterrâneas, o material elétrico dos: guindastes e das
pontes rolantes, iluminação das ins_talações portuárias, s~b-estações
tansformadoras e lubrificação dos gUindastes e demais aparelhagens
élé trica·s ··da:·. Administração;
ll")
organizar üm ··in:Yentário desCritivo de todas ·as instalações
e aparelhagem elftricf!:S, com indicação de seu estado_ de cdnserva'ção.
- - ~

ArL ::31: , Ao Chefe -.das Ofi-c-inas Mecâni-cas -e de Tração compete:
a.) dirigir e fiscalizar todos os serviços das oficinas, de c-orifor:midade com_ as .instruções emanadas diretamente do Chefe da DiYisãO, e..~pect~lldo aS inst~uÇõ"!~s necessárj13:S :á Stlfié"iéntes -ao ~eu regu:lar funéiônamento:
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b) cumprir e fazer cumprir, pelos seus subordinados, todas as
ordens que receber do Chefe da Divisão, com relação aos serv1cos
sob sua imediata fiscalizacão;
c) manter a ordem e disciplina nos servi(;os a seu cargo, propondo ao Chefe 9a Divisão -as penas disciplinares ou elogios de que
se fizerem merecedores os empregados;
d)
distribuir os· operários pelos diversOs servicos, removê-los
de um para outro, de ae.ordo com_ as exigências dos mesm:oS e pelas
informações dos mestres e encarregados;
.e) proyidenciar nos casos de emergência· sobre assunto de
serviço, e, quando a medida a tomar exceder à sua· alçada, solicitála à concordância prévia do Chefe da Divisão;
f) propor ao Chefe da Divisão o preenchimento das funções
de mestres e encarregados, a admissão e dispensa de operários, nos
serviços das oficinas;
g)
providenciar, no caso de acidente de trabalho, o socorro
imediato à vítiml;!_ c o preenchimento das demais formalidades
legais;
h) prestar à Chefia da Divisão todas as informações que lhe
forem pedidas, cabendo-lhe prqpor qualquer· medida que for conveniente para a regularidade, boa ordem e melhoramento dos serviços;
·
i) sugerir as modificações que julgar necessárias no decorrer
dos serviços a seu cargo, justificando-as conven.ientemente;
j) apresentar, anualmente; até o dia 31 de janeiro, relatório
minucioso, descritivo c estatístico dos servicos realizados;
l)
não- permitir o funcionamento de qualquer aparelho ou
maquinismo defeituoso nas oficinas providenciando imediatamente
sua reparação;
rn} manter fiSCalização permanente. do consumo dágua, energia elétrica, carvão, ·óleos, estopa, chapas etc.;
n)
exigir que os operários sejam- sempre :Portadores do cartão
de identidade da Administração;
o) fazer os pedidos de material necessário com as devidas
especificacões, fiscalizando o respectivo _recebimento e aplicação;
p)
remeter à Chefia da Divisão, mensalmente, um boletim
sobre os serviços a seu cargo, devendo constar do mesmo o trabalho efetuado, o pessoal empregado e seus respectivos custos;
q) visar as requisições de materiais, feitas ao Almoxarifado,
para essas .oficinas;
Art. 32. Compete à Secção de Compras:
a) prOpor normas para aquisicão e recebimento de materiaJ,
fiscnlizando a observação de seu emprego;
b)
iniciar os processos de concorrências;
c) estabelecer normas para melhor aproveitamento do material em desuso;
·
d)
entrar em contacto com as firmas especializadas para os
casos de aquisição sem concorrência pública, autorizados em lei;
e) receber os materiais e proceder a rigorosa conferência da
quantidade e qualidade especificadas nas faturas, notas de entrega
ou propostas de fornecimento;
.
f) confrontar· as amostras apresentadas por ocasião das concorrên'cias, com o material recebido, verificando se este é igual às
mesmas; em caso contrário, promover o exame técnico;
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g) zelar. pela f~el execução das entradas ·e fornecimentos, levando ao conhecimento da Divisão de Conservação e Obras as irregularidades ocorridas;
·
h) regiStar a entrada e saida dos materiais;
i) solicitar à Secção de Eng·enharia a avaliação de materiais
iriservíveis, promovendo sua venda, depois de autorização, mediante
concorrência administrativa, salvo os constantes do decreto número 1.284, de 18 de maio de 1939;
j) organizar um cadastr.o completo das firmas fornecedoras,
por· especialidade;
l) zelar pela fiel execução .dos contratos de
fornecimentos,
comunicando à· Divisão de Conservação e Obras as irregularidades.
ocorrenLcs e propondo. as medidas que se fizerem necessárias.
Art. 33. Compete ao Almoxarifado:
a) guardar e conservar todo o material novo adquirido para
a formação de stoclc e o material usado que se torne desnecessário
nas dependênciaS da Admiri.iStraç.ão;
b)
zela_r pela economia na apLicação dos materiais de consumo, confrontando .os gastos dos serviços, investigando as causas de
aumento de consumo, cientificando ao Chefe da Divisão de Conservação e Obras os casos que pareç.ain injustificadoS;
c) ·.manter em depósito os materiais recebidos, classificando-os
por espécies, de rilodo que se possam efetuar rapidamente os· su,..
pr,imentos necessários, bem corria inventário e verificações ocasionais;
"
d) registar, obrigatoriamente, as entradas e saidas de materiais, discrimmados por espécie, preço de unidade, quantidade, fornecedor etc. ;
_
e) providenciar para a aquisição de material preenchendo, para
esse fim, o impresso .competente e encaminhando-o ao chefe da Divisão, qtie o remeterá devidamentl') informado, ao superintendente;
f) fornecer, obrigatoriamente, à Secção de Contabilidade, a -3.a
via das guias de remessa de todo o material distribuido aos diversos
serviços em andamento:
g) requisitar das oficina~ o reparo dos materiais ainda aproveitaveis;
h} fazer -entrega, com presteza, aos diversos orgãos de materiaiS
necessários;
, .
i) fornecer à Se:cção de Contabilidade uma .das vias das notas
de entrega parceladas dos· materiais, depois de conferida~;
i) fornecer aos serviçOs os talões numerados para requisições
de materiais.
CAPiTULO VIII
DA PolLÍCIA PORTUÁRIA

Art. 34. Compete à Polícia Portuária:
a) exerce.r continua vig·iláncia no cais, armazens €' demais dependências da A. P. R .. J., zelando pela fiel guarda e conservação
de seus bens e das mercadorias a seu cargo;
.
b) manter a ordem na faixa do cais e quaisquer dependências da
~dministração,_ requisitando, sempre que necessáriO, o auxílio que
JUlgar convemente;
·
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c) prender ós_ contraventares das leis penais e fiscais, surpreendidos nas depeudências da Administração, em atos de flagrante delito; entregando-os às autoridades coinpetentes, :relatarido o 'motivo
da prisão e solicitando as providências legais;
d) impedir a entrada e permanência nas dependências da Administração, de individuas suspeitos ou desocupados e de vendedores ambulantes;
e) impedir a atracação, durante a noite, de quaisquer embarcações, salvo as legalmente autorizadas;
,
f) impedir o trânsito e permanência, na faixa do cais, antes das
6 e- depois- das 17 horas, -de quaiêquer pessoas, inclusive empregados da Administração; excetuando-se dessa proibição os empregados
co:m· fUnções previstas n'este Regifriento, em serviços extraordinárioô,
e tambern os passageiros e tripulantes dos navios atracados, os qua1s
deverão provar a respectiva qualidad-e;
·
g) 'cooperar com a Guardamoria da Alfândega na repressão dos
nontrabandos e com a Polícia, federal ou municipal, no que for possível;
,
h) atender os pedidos de vigilância feitos pelos chefes de serviços;
i) levar ao conhecimento do superintendente todas as oeorrências de importância, solicitando as- medidas .adequadas;
i) impedir a distribuição de boletins e impressos subVersivos
nas dependências da Administração, bem como coloCação de carta~
zes ou legendas murais, sem a devida autorizá9ão

CAPITULO IX
DO SERVIÇO JURÍDICO

Art. 35. Compete ao Serviço Jurídico:.
a) informar os papéis que envolvem- matéria contenciosa ou ju~
rídica; _
b) processar, em Juizo, as liquidações das indenizações de aCidentes do trabalho;
c) prestar assistência Jurídica ao pessoal da Polícia Portuária.
quando envolvido em crime motivado pelo exercício de suas funções:
d) acompanhar os inquéritos de mteresse para a Administração,
que forem abertos pela Policia ou pela Guardamoria da Alfândega.
prestando-lhes todo o cone-urso· que for necessário;
e) minutar os contratos da Administração, para serem aprova~
dos pélo superinteridente;
f) lavrar os contratos da Administração à vista da minuta aprovada pelo superintendente.
CAPíTULO X
DO SECRETÁRIO

Art. 36. Compete ao secretário:
a). atender. às pessoas. que procurarem o superintendente, dando
ao mesmo conhecimento do assunto a tratar;
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b) representar o superintendente, quando para isso for desig-

nado;

.

c) redigir a correspondência pessoal do supermtendente;
d) transmitir aos chefes de serviço 1 as ordens verbais do supe ..

rintendente.
CAPíTULO XI
DA LOTAÇÃO

Ar.t. 37. Cada Divisão, Serviço, Secção e demais orgãos, terá a
lotação que for aprovada p.elo superintendente, atendidas as nee.essidades reais dos serviços,_ evitando-se, sempre que possivel,. a ~alta
ou excesso de pessoal.
Parágrafo Unico. As alterações da lotação em vigor, depois de
aprovadas pelo _superintendente, só por este poderão ser efetuadas.
CAPíTULO XII
DO HORÁRIO E -CONDIÇÕES DE TI\ABALHO

Art. 38. O trabalho ordinário será executado em obediência às

seguintes normas:

a) Servico de Administracão

39 horas por semana;
b) Divisão de Tráfego

200 horas por mês;
c) Divisão de Conservação e Obras

200 horas por mês;
1

d) Polícia Portuária

200 horas por mês;

Art. 39. Em casos de necessidade, os servicos de escritório po:..
derão ser prorrogados de uma hora, sem direito a quaisquer gratificacões extraordinárias.
·
Art. 40. Ficam estabelecidas as seguiiites normas gerais para
os servicos extraordinários:
a) nenhum empregado poderá trabalhar mais de duas noites
consecutivas, nem 16 horas contínuas;
b) o trabalho extraordinário caberá, equitativament.e, dentro
de cada orgão, a tqdos os empregados indistintamente;
c) evitar, tanto quanto possível, por conta da Administração,
a realizaçãO de serviços extraordinários, . deverido aos mesmoS preCeder ~ autorizaç.ão do Superintendente, que poderá ser a posteriori
nos casos de emergência.
Art. 41. Nos dias e horas de trabalho extraordinário, em que o
pessoal escalado seja utilizado ou não ·cturante todo o periodo, será
debitado, ao requisitante do serviç.o, o total das despesas com o extraordinário e mais 10 % de administraç.ão, subtraido das despesas
correspondentes ao custo do trabalho ordinário.
§ 1°. Os serviç.os extraordinários, executados durante as horas
de refeiç.ões, serão_ integralmente debitados aos requisitantes, com
10% de administração.
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§ 2°. Os serviços ordinários e extraordinários requisitados e
1.1ão util~zados serão debitadOs, integralmente, aos r.equ_isitantes,· com
o acréscimo d-e 10 o/o de administração, a menos que estes cancelem
as reqms1çoes antes .da Administração ter incorrido nas despesas
para executá-los.
Art. 42. Os reforços, voluntariamente requisitados pelas partes,
serão, integralmente, debitados aos requisitàrüe.s, com o acréscitpo
de 10 o/o de administração.
Art. 43. Os serviços de interesse da Administração e não reqUisitadoS pelas partes obedecerão ao. horário normal estabelecido
no artigo 38 deste Regimento.

Art. 44. Serão <:'bservadas as seguintes normas sobre o ponto:
a) só será dado aos empregados que se apresentarem com o
uniforme de trabalho e distintivos· adotados;
b) os empregados que não comparecerem à hora do trabalho,
e pata cuja substituição já tenham sido escalados outros, perderão
o dia;
c) DS emPregados não substituídos, que chegarem ao trabalho
corri 1hais de 15 e menos de 60 minutos de atraso. perderão uma hora.
e os que chegarem com mais de uma hora e menos de duas horas;
perderão. meio ou o dia, conforme a conveniência do sen-iço;
d) perderão uma hora os empregados referidos na letra anteri01'
e que na mesma semana chegarem atrasados ao serviÇ-O, mais de três
vezes, sendo ·embora o atraso inferior a 15 minutos;
e) os apontadores anotarão, rigorosamente, os atrasos anter-iormente indicados em livro próprio. Esses atrasos poderão ser refevados pelos chefes de serviço, duas vezes por mês, quando o faltoso
o merecer à vista dos ~eus bons antecedentes;
f) cirico minUtos ·antes da hora do início do trabalho, pela manhã, antes e depois Oas refeiçõeS, as sirenes d'a Administração darão
o primeiro sinal e, à. hora exata do início do trabalho-, darão o segundo · sinal, quando todos os empregados iniciarão as suas
ocupações;
g) dez minutos antes do final do trabalho, as sirenes darão um
sinal, ao som do qual os empregados interromperão o trabalho para
arrumar as ferramentas e utensílios e marcar os cartões.
CAPíTULO XIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 45. Serão substituídos em suas faltas eventuais:
I - até 30 dias, automaticamente:
a) o Superintendente, por um dos. Chefes de Divisão ou de
Serviço, por ele designado;
·
b) os Chefes de Divisão Ol) de Serviço por pessoa designada pelo
S\Jperintendente;
c) os Chefes de Secções e demais orgãos por pessoas designadas
pelo Super-intendente, mediante proposta dos respectivos Chefes, se
for o caso;
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II ~alem de 30 dias:
a) o Superintendente por pessoa nomeada pelo Presidente da
'República;

b) os Chefes de Divisão, Serviços, Secções e demais orgãos por
pessoas designadas pelo Superintendente.
Art. 46. As substituições autoináticas não serão remuneradas ..
Art. 47. A substituição remunerada depende de ato expresso
de autoridade competente para a designação.
§ !.O O substituto terá direito a perceber o· salário ou gratificação do substitui do.
§ 2.0 Se for empregado da Administração perderá, enquanto durar a substituição, o respectivo salário.
§ 3.0 No caso de função gratificada perceberá cumulativamente
o salário e a gratificac.ão correspondente.
Art. 48. Só haverá substituições rerimneradas para cargos de.
'direção, cargos isnlados e funções gratificadas.

CAPITULO XIV
DOS FUND.OS DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO D'O RIO DE .JANEIRO

Art. 49. O fesultado líquido verificado no encerramento de
cada balanço anual será aplicado no~ seguintes fundos:
20 %- - para a contR ''Fundo de Reserva e Renovação"; ·
60% - par·a a conta "Fundo de Obras Novas";10% -para a conta "Fundo de Gratificação aos Empregados";
10% - para a conta ".Fundo de Assistência Social".
CAPiTULO XV
DAS CONCORR.fl:NCIAS

Art. 50. No serviço de concorrência serão obedecidas as seguintes normas:
a) o Almoxarifado, todas as vezes que_ notar a deficiência do "estoque" de um material, -deverá imediatamente, antes qi:te o mesmo se
acabe, preencher o impresso competente, encaminhando-o para o
"visto" do Chefe da Divisão de Conservação e. Obras, sendo _depois o
mesmo remetido, à· considel'ação do Superintendente;
_
b) O· Superintendente examinará a conveniência da aquisição,
autoriz-ando ou não a ·compra do material;
c J caso seja autorizada pelo Superintendente .a aquisição do
material, a Secção de Compras ouvirá o Superintendente, afim de
saber a.s firmas que devem ser consultada-s, à Vista da lista dos fornecedores, de maneira a fazer-se . um rodízio entre os ·interessados,
para que cada firma especialista tenha ~oportunidade de vender os
seus produtos equitativamente, evitando que sejam sempre as mesmas· firmas solicitadas para os fornecimentos à Administraç.ão;
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d) para a· fim da alínea anterior, a Sec.Cão de Compras organizará um cadastro c.ompleto das firmas fornecedoras, por especialidade, assinalando nele cada consulta realizada;
e) escolhidas as firmas a que devem ser expedidas as cartas de
encomenda. a Secyão de Compras preparará a correspondência, encam.inhando-a; depois, pa-ra a assinatura -do Superi11tendente;
f) recebidas as propOstas, a Comissão de Concori'ências - composta âe ·um representa~te da Secç,ão de Compras, um da Secção de
Contabilidade e outro da Secção de Controle, - abrirá os envelo~
pes, verificand-o os precos e se as mercadorias ·oferecidas correspondero às cartas· de encomendas, rubricando, juntamente com os interessados, todas as propostas, que serão entregues à Secção de Com~
pras;
g) havendo amostras, elas deverão ser entregues em· dois
exemplares, com etiquetas devidamente rubricadas e datadas pelo
fornecedor, sendo uma para uso do Almoxarifado e -outra para a
Secção ·cte Compras;
h) de posse desses elementos, a Secção de Compras organizará
o mapa de confronto dos preços recebidos, para julgamento· do Superintendente; .
i) depois de escolhido, pelo Superintendente, o fornecedor, será
preparada a carta de encomenda;
j) os interessados somente poderão .ser atendidos para qualquer esclarecimento, pela Comissão de Concorrências-:.

.

DISPOSIÇÕES

GERAIS

AI't. 51. Até que seja firmado acordo entre a A. P. !1.. J.
e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, haverá, e-m
anexo à Secção do Pessoal, um Ambulatório.
Art. 52.

Compete ao Ambulatório:

a) estudar e propor as medidas de prevenção aos acidentes e
doenças profissionais que possam atillgir o -pessoal, quando no exercício das funções;
b) estabelecer medidas para os primeiros socorros médico--cirúrgicos d~ urgência;
c) providenciar a adoção de medidas de higienização dos locais, condições e regimes de tr:;J.balho e, tambem, para o conforto
do pessoal;
d) submeter a exame de saude prévio os candidatos à admiSsão;
e) manter médico de serviço sempre que qualquer depPndência estiver funcionando, em trabal_hos ordinários ou extraordinários;
f) promover a hospitalização imediata dos empregados acidentados no trabalho, quando houver indicação desse recurso;
·
g) acompanhar o tratamento dos acidentados nos hospitais, ministrando-lhes no ambulatório o· que for possivel, até o restabelecimento;
h) comunicar ao Chefe· da Secção do Pessoal os. casos dl." acid~nte do trabalho, especificando as providências tomadas .e outros
porrnenor~s sobre o caso;
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i) fiscalizar as condições sanitárias, referentes ao pessoál, instalações e gêneros alimentícios, cantin·as e quaisquer outrOs negócios localizados nas dependências da Administração, zelando pelo fiel
cumprjmento dos regulamentos sanitários em vigor.
Art. 53. Caso o Instituto, a que se refere o art. ·51, fique com
o encargo de prestar assiStência médico-cirúrgica, mantendo um
Ambulatório no Cais, algumas das atribuiÇões, especialmerite, as re ..
!ativas à prevenção de acidentes do trabalho e higienizaç.ão dos locais de trabalho poderão continuar sendo exercidas pela A. P. R. J.

Rio' de Janeiro, 25 de setembro de -1941. -

Lima.

DECRETO N. 7. 936 -

João de Mendonça

DE 25 DE SETEMBRO DE 1941

Concede à Sociedade Anónima Agr.ícola
continuar a funcionar.

~anta

Luzia autorização para

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.937-DE 26 DE SETEMBRO DE 1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "a 1', da Constituição e nos termos do art. 1.0. alínea
"n", do decreto-lei n. 3.195, de 14 de anril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1} cargo da classe B, da carreira de
Estacionário, do Quadro úniC'O do Ministério da Agricultura, vago em
virtude da aposentadoria de Antonio Duarte de Faria Souto, ficando
_gem B.plicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam~se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1941, 120.0 da Independ6ncia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 938 -

DE 26 DE SETEMBRO DE 1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra ''a",_ da Constituição e nos termos do art: 1.0 , alin-ea
"n", do decreto-lei n. 3.195, de 14 de/abril de ~941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe E, da carreira de
Fiscal de Plantas Texteis, do Quadro único do Ministério da Agricul-
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tura, vago em virtude da demissão -de Darcy da Costa Ramos, devenào ·
a dotação c.iorrespondente ser levada a crédito da Conta Cor:rente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0_ Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de_ setembro de
e 53.0 da República.

1~41,

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N.

7.939- DE

26

DE SETEMBRO DE

1941

Extingne ca1'go excedente
O Presidente da República usando_ da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "-a", da Constituição e nos termos do art. 1.o, alínea
"n", do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1') cargo da classe J, da carrera de Zootecnista, do Quadro único do Ministério da AgricUltura, vago em virtude do falecimento de Brilhante 'Pinho Teixeira, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1941, 120.0 da Independênoia
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souzá'''Dttarte.

DECRETO N. 7. 940 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da RePública usando da atribuiç.ão que lhe conf0re
o art. 74, letra "'a", da Constituição e nos termos do art. 1.0, alínea
"n", do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) .cargo da classe F, da carreira de
Datilógrafo, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em
virtude da exoneração de Itamar Martins Soares de Oliveira, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro, do referido Ministério.
Aft. 2.o Revogam-se as disposições- em contr~rio.
Hio de Janeiro, 26 de -setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS~

Carlos de So·uza. Duarte.
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DECRETO N. 7. 941 -

DE

27

1941

DE SETEMBRO DE

Aprova projeto_ e orçamento para a instalação de um abastecimento
dagua na Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7.942-

DE

27

1941

DE SETEMBRO DE

Autoriza despesa na Viação Férrea do- Rio Grande do Sul.
Mnda não foi publicado no Didrio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 7. 943.-

DE

29

DE. SETEMBRO DE

1941

Aprova projeto e . orçamento para construçãO de um boeiro dfJ con':"
ereto armado no km 288 da Estrada de· F'erro i11.adeira-Mamo'ré

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da ConstitUição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento· na importância de 108:352$9 (cento e oito contos trezentos e cinquenta e
dois mil e novecentos réis), que com este baixam, rubricados pelo
Diretor da Di-visão d.e Orçamentó do Departamento de Administracão do Ministério da Viação e Obras Públicas, para construção de
um boeiro de concreto armado, no· km 288 da Estrada de Ferro. Madeira-Mamoré, levadas as resper-tivas despesas à conta dos recursos
que para tal fim forem· oportunamente concedidos.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República._
GETULIO- VARGAS .

João de Mendonça Lima·.

DECRETO N. 7. 944 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para li'gação ferroviáTia nà ,Rede
de· :Viação Paraná-Santa Catarina
O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra "a", da Constituição, decreta: • ·
' ··
Artigo único. Fi<Cam Uprovados o projeto e o·rçamento, na importância de 57.875 :976$500 (cinquenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco· contos novecentos e setenta e seis mil e quinhentos
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réis), que coni -este- baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de
Orçamel)to do Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públi'Cas, ·para a ligação ferroviária Riozinho-Nova
Restinga-Porto Amazonas, na Rede_ de Viação Paraná-Santa Catarina, perfaz.endo. o total de 131,SOO km, sendo :1:11 km de linha a
construir,, de Rioz.inho _ao entroncamerito d?-· anti_ga Estrada de Ferro
Paraná,: __e 20,800 km_ de- _remodelação no traç_ado do mesmo trecho,
desde aquele entroncamento até Porto Amazonas, passando por Nova
Restinga.
Rio de. Janeiro, 29 d·e setembro de ·1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

--DECRETO N' 7.945 S,~prime

DE

29

João de Mendonça Lima.
DE SETEMBRO DE

1941

cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo _74,. letra "a'\ da Constituição, e nos termos do artigo 1.0
alínea "n~', do· decreto:...rei n. ·3-.195, ·de 14 de abril de 1941, decreta:
Art .. 1.0 Ficam supriinidos tÍ'ês (3} cargos da classe B, da C'arreira de Artífice, pua.ctro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
yagos-· em-virtude ·da demissão dé Nícin da Silva ESteve·s e da profiação de: OctaCHio Brito: -'Dua·rte.- ê Arnaldo· Adriano- Gimenez, ficando
sem aplicação ·a dotaóão Correspondente.
'Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
,.Rio d~ Janeiro, 29 de s~~embro de 11l41,. 120.?. da Independência
e, 53..o da República.

GETULio VARGAS •.
A. de"Souza Costa .•

DECRETO N. 7. 946 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

19H

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra. "a", da Constituição, e nos termos do. artigo 1.0
alínea "n 11 , do decreto-lei n. 3.1'95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe B, da carreira
de Fog_uista, do Q\ladro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago
erit virtude· da promoÇão de João de. Almeida Li_ma,: ficando sezp &.Plí~
Cação a. dotação: cÜpfeSpondente.
Art. 2.~ Revogam-se as disposições: ~m COntrário ..
Rip de Janeiro, 29 de setembro. de 194J, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO ·N, 7.947- DE 29.DE SETEMBRO DE 1941

Sup'r.ime cargo extinto
O Presidente· da República, usando da atribuição quó -lhe· crnfere
o artigo 7 4, letra "a", da Constituição, e nós termos, do artigO 1..0
al!nea "n", do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, de-

creta:

·

·

Art. 1.0 Fioa suprimido um (1) cargo da classe 7, da carreira
de Conferente de Descarga,-do Quadro Suplementar, do :Ministério da
Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de José Rodrigués. Be..:..
zerra de Menezes,, ficando sem aplicacão a dotação correspondente.
Art. 2.e Revog~m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setémbro de 1941, 120.0 da Independência
• 53.o da República.
GETULIO VARGAS:

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7,948 -

DE 2.9 DE SETEMBRO DE 1941

Sup't'im.e cm•go.,extinto
0.-Presidente da República,
usando da airibuição que lhe confere
11
,
da Constituição, e .rios termos dO artigo fp
alínea "n'\ de decreto-lei n. 3.195, d& 14 de anril .de 1941, decreta:
·
Art. 1.0 Fwa suprimido um (1) ea.rgo da classe_ 4, da carreira
de Conferente de Descarga, do Quadro Suplementar, do Ministério da
Fazenda, vago em virtude da promOção de José Borges Monteiro, ficando sem aplicação- a dotação correspondente.
Art. 2.0 Rêvbgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.

o artigo 74:., .letra "a

àETilLio VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 949 ._ DE ·29 DE SETEi11:BRO DE 1941
Sttp?'ime

ca1'{fO.S

extfr:tlos

o :P.re~idente cta_ Rênúblipa, usa-rido' dá. atdbuição ·que ll1e con...;
fere ó. artigo· 74, tetl~a ·a, "cta · COnStituiç.ão, e nnS terq1Cis do ~I:tigo 1.0 ; ali:..
nea n, do decreto-~ei n. 3.195, de 14 de abril··dé "1941; decreta:·
Art. 1.0 Fica~ suP~rimidos ú~eze (13) Ca_rgO~-:-.da eiass·e :B, da
éà:rfeirn de· ·Mar'ihhêh'O·, do Quadro Suplémentar; do Ministério dá .;I!' a~
zenda, vagos em virtude da promoção de J"osé Ribeiro,- :JOsé Mal·queS;
Jacinto Fe·rreira· Lfffiá," ;Manoel Procópio Braga, Florêncio Malaquias
do Sac:r.~_mento;. Misael .José dos. Santos, Pedro Raimundo da Silvuí
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João Alves da Silva, Raimundo Gomes da Silva, J4anoel Merm Alves
Maia, Manoel Vieira da Silva e Alfredo Machado da Silva e vaga constante da relação nominal publicada no Suplemento do Diário Oficial
de 29 de fevereiro. de 1940, ficando sem aplicação a dotação eorrespondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrárie.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Il>depeooência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7.950 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

19H

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que Jbe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, alinea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe 24, da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vago erp virtude da promoção de Eugênio Augusto Pourchet,
cuja dotação foi aplicada no provtmento- dos cargos c-orrespondentes.
Art. ·2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República..
·
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cesta.
DECRETO N. 7. 951 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere q artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do' artigo 1.0, ali ..
nea n, do ~ecreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da classe 21, da carreira
de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da p_romoção de Luiz Antonio AlveS de
·Carvalho, Oscar. Jugurta Couto e Leôncio Martii1s Maia, cuja dotação
foi aplicada no provimento dos cargos correspondenteS. ·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de·Janeiro, 29· de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 pa República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sou.a Costa.
Col. de Leis- V oi. VI
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DECRETO N. 7. 952 -

DR 29 DE SETEMBRO DE 1Q41

Bxtingu~ cargos e~cedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo f. O, ahnea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos quatro (4) cargos da classe 18, da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Claudiano Cláudio
Carneiro da Cunha, Floduardo Martins de Aràujo e Eurico Serzedelo
MachadO e da apoo::e.ntadoria de Sebastião de Melo Menezes, cuja dotação fo1 aplicada no provimento dos ca:cgos correspondentes.
Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em ·r.ontrário.
ltto de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Independênr.ia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 953, DE 29 DE SETEMBRO DE 1941

EXtingue cargo e:tcedente
O Presidente da República, usando da atribuição qu6 lhe confere
o artigo 7oi, letra a, da. Constituição. e nos termos dó artigo 1.0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe 14, da carreira de
Escriturário, do Quadro Suplem•ntar, do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da pr:omoç.ão de Paulo Rubein da Fonse-ca, cuja dotação
foi- aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revog~m-se as dispOsições em contrário.
, Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Independênc1a
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 954,

DE

29

DE

SETEMBI\0 DE I 941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo :1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3. !95, de 14 de abril de !941, decreta:
Art. i.Q Ficam extintos dois (2) cargos da classe 12, da carreira:
de Escriturário, do Quadro. Suplementar, do Ministério da Faz·euda,
vagos em virtude da nomeaçãO de Manoel Gouvêa Leite e da promo-
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ção ·de Alberto D'Alva Ribeiro Viana, cuja dotação foi . aplicada no
provimento dos cargos corresponden.,tes.
·
Art. 2.0 Revogam:-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29· de setembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 955,

DE

29

DE SETEMBRO DE

! 941

Extingue cargos excfldentes

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo f.O, alínea
n, do decreto-lei n, 3.!95, de 14 de .abril de 194!, decreta:
,
.
Art. 1.° Ficam extmtos três (3) cargos da classe 10, da carreira
da Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Fazenda,
vagos em virtude da promoção de Evandro "Gonçalves de Medeiros e
Guilherme Cornelhs, e aposentadoria de Maria Ornelas, cuja dotação
foi aplicada no provimento dos cargos corr-espondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, !20.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N. 7. 956,

DE

29

DE SETEMBRO DE

1941

Extirwue cargos .excedentes

O Presidente .da República, usando da. atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, alíneá.
n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos quatro (4) cargos da classe 8, da carreira
de Escriturário, do Quadro Suplementar, do Ministério da Faz-enda,
vagos em virtude ·aa promoção de ,Antonio Franco de Sá e João Batista
dos Reis, _e. aposentadoria de Ltidgero Vida! R1beiro e Mário Cesar da
Silva, -cuja dotação fo1 aplicada no provimento dos cargos correspqndentes.
Art. 2.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.0 da Indep.endênoia
e 53.o da Rep,ública.
GETULIO V AROA.S

A. de Souza Co#a
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DECRETO N. 7. 957

:...._.DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

InclUe uma função de .extranumerário-mensalista na tabela numérica
ordinárifl da Escola Nacional de Agronomia,. do Ministério da
Agricultw·a.

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N. 7. 958 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas parq_ a classificação e fiscalização

da exportação de sapoti, visando a sua padronização;
Ainda não foi publicado no Diár'iÓ Oficial.

DECRETO N. 7. 959

~ DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização

da exportação de conchas, visando a sua padronização.

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRE')'O N. 7. 960 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Ap'l','ova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação de bucho de peixe, visando' a sua p'adronização.

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N. 7.961

-DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza a Sociedade Brasileira de Mineração Fama Limitada a pesquisar amianto crisotila no municipio de Nova Lima, do Estado
de Minas Gerais.
Não foi publicado no Diário Oficial.
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DECRETO N; 7. 962 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza h Sociedade Brasileira de ~ineração Fama Limitada a pes. quisar amianto crisotila no município de Nova Lima, do Estado
de Minas. Gerais.

Não foi publicado no Diário Oficia!.

DECRETO N. 7. 963 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza ·a cidadã brasil.eirq. Neuza Cruz de Carvalho a pesquiscir mica
e associados no município· de Peçanha dô Estado ·de Minas Gerais.

Não foi publicado no Diário Oficia!.

DECRETO N. 7.964-

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Declara sem efeito o decreto n. 4.824, de 3 de novembro de 1939.

Ainda não foi publicado no, 'Diário Oficial.

DECRETO N. 7. 965 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Concede autorização para funcionar à C.ooperativa Mista dos Ferroviários da Rede Mineira d~ Viação, com. sede na cidade de Belo
·Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário OfiCial.

APENSO
Figuram neste apenso:
I - os decretos que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados depois do segundo dia util do terceiro
trimestre de 1941.
11 - as re ificaçoes publicadas no terceiro trimestre de
1941 referentes a decretos expedidos no trimestre anterior

DECRETO N' 5.542-

DE

22

DB ABRIL DE

1940

Conc.ede fiscalização p1•óvÍsóri.a ao curso de agrQnomia da Escola de
.Agronomia e Veterindria .da Unive-rsidade de Porto Alegre
O Presidente da República, usando das atribuiçõe-s que lhe con-

fere ·a letra a do art. 74 da COns.tituicão, decreta:
1 Artigo único. De _conformidade com o d.ecreto-lei n. 933, de 7 de
de~embro de 1938. combinado com o art. 331 do regulamento que
baixou com á decr-eto n. 23.979, de 8 de març-o de 1934, fica concedida fisealizar.ão provisória ao curso de Agronomia da Escola de
Agronomia e Veterinária da Universidade de Porto Alegre.

Rio de Janeiro. 22 de abril de 1940,.119.0 da Independência e
52.• da República.
GETULIO VARGA,S.

Fernando Costa.

DECRETO N. b. 555 -

DE

9

DE MAIO DE

1940

Concede inspeção permanente ao Colégio Coração Eucaristico, em
Reci{e, Estado de Pe1·nambuco

O Presidente da -República, resolve nos termos do art. 55, do decreto n-. 21.241, de 4 de abril de 1932·, conceder inspeção permanente
ao curso secund6-rio fundamental, mantido pelo Colégio Coração . Eu.earistico, com sede em· Recife, Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1940, !19.0 da Independência e 52.o
da República.

GETuLIO

VARGAS

Gustavo Capanema
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DECRETO N, 5 708-

DE

24

DB

MAIO

DR

1940

Declara de utilidade pública a Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio
aos Neces_sdados
·
O Presidente da República:
Atendendo ao que requereu a Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Nrcessitados, com sede em Porto· Alegre, Estadn do Rio,
Gr'ande do Sul, a qual satisfez as exigências do art. _1..0 da .lei n. 91,
de 28 de agosto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o al'tigo 2.0 da citada let, decreta:
Artigo único. É declarada• de utilidade pública, nos termos da
.mencionada lei. a Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 24 de maio de f940, H9.0 da Independência e 52.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos
DECRETO N. 6. 5H -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

f940

Revoga o decreto n. L 634, de 12 de maio de 1937
O Presidente da República, tendo em vista o que requereu o
cidadão brasileiro Manoel Ataíde de Carvalho, decreta: ·
Àrtigo único. Fica revogado o decreto n. 1.634, de 12 de maio
de 1937, que autorizou o cidadão brasileiro Manoel Ataíde de .Carvalho a comp'rar pedras preciosas, nos· termos do art. 7.0 do decreto
n. 24.193, de 3 de maio de 1934.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1940, 119.0 da Indepenclência
e 52.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.636-

DE

26

DE DEZEMBRO DE

f9<0

Outorga concessão à Prefeitura Municipal de Lrigeado, no Estado do
Rio Grande do Sul, para 6 estabelecimento de linhas de transmis . .
são e redes de· distribuição de energia elétrica na cidade de .La·
geada e na Vila Cruzeiro do Sul •. no Municipio de Lageado, e

au~

toriza dita Prefeitura a instalar uma usina termo-elétrica nu
sede do Municipio.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con,
fere o art. 7 4 letra b da Constituição e nos termos dos arts. 5.0 do
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decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938 e 10.0 dó .decreto-lei
n. 2.281, de 5 de junho de 1940, decreto:
Art. 1.0 E' Outorgada à Prefeitura Municipal ·de Lageado con,
cessão para o estabelecimepto de redes de distribuição ·e de linhas
de transmissão de energia elétrica na Vila de Cruzeiro do Sul e na
cidade de Lageado, situadas no Município de Lageado, Estado do Rio
Grande do Sul.
·
•
, Arf. 2.o Fica a Prefeitura Municipal de Lagea;do ·autorizada a
instalar uma usina termo-elétrica na cidade de Lageado, destinada
ao fornecimento de eenrgia para iluminação pública e parti cu lar o
para força
de modo geral, para comércio de energia.
Art. 3.o A construção da usina, bem como das instalações de trans.
missão, transformação e distribuição, deverá ser feita de acordo com
o projeto. já aprovado pelo Ministro da Agricultura:
Art. 4.0 A Prefeitura de Lageado fica obrigada a:
I. Apresent~r o presente decreto à Divisão de Águas para fin~
de registo, dentro do prazo de trinta (30) dias contados da data de
sua publicacão.
11. Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias contado·s da data da publicação da respectiva aprovação da
minuta pelo Ministro da Agrict1.ltura.
III. Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Ãguri.s para
fins de registo, dentro do prazo de sessenta (60) dias contados da
data de seu registo no Tribunal de Contas.
Art. 5. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do MI:nistro da Agricultura.
Art. 6.0 A concessionária gozará, desde à data da assinatura da
concessão e enquanto esta vigorar, dos fãvores constantes do Código
de Águas (arts. 151 e 161).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições· em contrário.

e,

Rio de Janeiro,. 26 de dezembro de 1940, 119.0 da Independência

e 52.0 da República.

GETULIO VARGAS

Fernando Costa.

DECRETO N. 6. 643 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

t 940

Revoga o 'decreto n. 2. 765, de !6 de junho de t 938
O Presidente da República. tendo em vista o que requereu c
cidaa1io brasileiro América Carneiro da Silva, decreta:
·
Artigo único. Fica revogado o .decreto. n. 2. 765, de 16 de junhO_
de i938, que. autorizou o cidadão brasileiro Américo Carneiro da
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Silva a comprar pedras preciosas, nos termos do art. 7. 0 do decreto
n. 24.193, de 3 de maio de 1934.
Rio de Janeiro,' 26 de dezembro de 1940, 119·0 da Independência
e 52.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 6.987 -

DE

20

MARÇO DE

1941

Autnr1za o cídadã.o brasileiro Manoel Luiz da Costa Mello a pesquisar
·grafite no mnnícipio de Jt.apecer1ca,.Estado de i\finas Gerais

O. Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-:-lei
n. 1.985, de 29 de·janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. f O. Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Luiz da
Cosia Mello a pesquisar grafite numa área· de vinte e três hectáres e
tl'inta e dois (ires ·(23,Ha.32), situada no lugar denominado "Água
Limpa", municipio de Itapecerica do Estado de !\.Hnas Gerais e delimitada por um quadrilátero qne começa num ponto situado no talveg·ue do c.órreg·o de Agua Limpa a clm~o metros e oitenta centímetros (5m,80) na direção vinte e quatro gt'aus trinta minutos sudoeste
(24°30'8\V). da ala de jusante do encontro riorte do pontilhão da
ro.dov ia Itapeceriea-Formiga sobre o referido córrego e cujos lado~
têm os seguintes comprimenio.s e rumoe: sessenta (60) IIJ,f:>t.ros e vinte
quatro graus tririta minutos nordestt (2403Q'NE); mil duzen_tos e vinte
cinco (1.225}_ metros e vinte e um graus noroeste {21°N\V); quatrocentos e trinta e dois (4;32) metro~ e quarenta e oito graus trinta
minutos sudoeste ( 4S030'S\\~) e o talvegue do córrego de Ãgua: Limpa
no. trecho ·compreendido entre a -exlrerôidacte do terreiro lado e o
ponto de partida. Esta autorização e outorgada medmnte as condições do art. 16 do Código de Mina~ e seus números I, ·Il, III, IV,.
VII t1 IX e outras do citado Código ·não expressamente mencionada·s
neste decreto.
Art. 2. 0 O çoncessionário da autorização ·poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de_ estudo sobre o minério e custe~o
dos trabalhos.
Art .. 3.0 Esta autorização s,_,.rá. Oeclarada caduca' ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e' do art. 26 do Córligo de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos. nos números I e II do citado art. 24 e no art. .25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedp.des visinhas estão sujeitas às servidões de
·.solo f' sub-solo para os fins da pesquisa, n~ forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da auto'rizaç-ão será fiscalizado. Pelo
IJepa:rtarrtento Nacional ·da Produção Mineral e gozal'á dos favores
discriminados no arL 71 do mesmr, Código, :na· forma deste artigo.
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Ar't. 6.o. O título da autm·ização de pesquisa, que será. uma via
autentica ·dp::-:t.e dEiCI'eto, pagará de seln a quantia de duzentos. e quaHmta ·rríil· rPis (210$0~ 8 será tran~crito no livro próprio da Divisão
·de Fomento da Pr!Jdllçào -Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R10 de Janeirú, '20 ·cte março de. 1941,
53.c. -da Repúb~ica.

1~0. 0

GETULIO

d,a 'Independência e
VARGAB.

Feí·nanrlo Costa.

DECRETO N. 7.097 -

DE

23

DE ABRIL DE

Autoriza o cidadão ii'aliano Cérvio Giusepe
. preciosas

19/d

a comprar pedras

RETir-:ICAÇÃO

Onde se lê:
ucerviO Giusepe"
Leia-se:
"Cervio GiÚseppe".

DECRETO N. 7.138 -

DE

8 ·DE

:MA[O DE

1•941
\

Prorroga por mais doz9 (12) meses o prazo constante do art· 2.o número 1, do dec1•'Jto de concessão n. 3.849, de 23· de março de
1939

.

O Presidente da R'et.t~íblica, tendo em vista o que requere11 José
Amancio Ramalho e usando da atribuição que lhe confere a letra a
do art. 74 do Constituição, decreta:

Art. 1.° Fiea prorrogado por mais dOze (12} meses o prazo a
que se refere o art. 2.0, n. I~ do decreto de concessão n. 3.849, de 22
de março de 1939.
Parágrafo único. A prorrogação· a que se refere este artigo será
contada a pa!'Lc dn tet·minação do prazo previsto pelo decreto· número 6. 433, de 31 de outubro .do 1940.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da nebública.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.140 -

DE

8

DE

MAtO

DE

1941

Outorga à Empresa de Luz e Força dr: Sta. Cruz com sede em ltaberá, Estado de S. Paulo, concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica até 146,5 KW, na cachoeira Salto do Rio
Verde, no Rio Verde; distrito e muniçipio de ltaberd, comarca
de ltapeva, Estado de S. Paulo

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição e nos termos do art. 150 rto
Código de Aguas (decreto n·. 24.643, de 10 de julho de 1934) e artigo 6.0 do decreto-lei n. 852, de 1i de novembro de 1938, decreta.
Art. 1.0 É outorgada à Empresa de Luz e Força de Sta. Cruz,
com sede em Itaberá, Estado de S. Paulo, cohcessfto para o aproveitamento de energia hidráulica até 146,5 KW, correspondentes à
descarga de derivação de 2.300 litros por segundo e altura de queda
de 6,5 m. na cachoeira "Salto do Rio Verde", no rio Verde, de águas
públicas de uso comum, no distrito e mUnicípio de Uaberá, comarca
de Itapeva, Estado de· S. Paulo.
•
.
Parágrafo único. O aproveitamento · destina-se à prodn~ão,
transmissão, transformaoão e dl~tribuição de energia hidru-elétrir~a
para serviços públicos federais, estaduais e municipais, para servi!:·OS de utilidade pública e comércio de enei'gia, na cidade de· rtaberá,
Estado de S. Paulo.
Art. 2.0 A concessionária obriga-se a apresentar dentro do
prazo de seis (6) meses, contados da data da publicação deste decreto, sOb pena· de caducidade da presente concessão, em três vias:
1.0 Planta detalhada da usina com indicação -de todas as
obras hidráulicas e instalacões (~l(~t rica~.
2.0 ) Planta e, perfil da linha fie transmissau.
3.0 ) Planta geral da distrib.uição com indicaçâú das sub-etstaçõe's.

Art. 3.0

A

concess~onária

obriga-se a:

I - Registar o presente decreto na Divisão de Águas, do Ministério da Agricultura, de acordo con1 o decJ'eto n. _,1:.;, úe 1~ de
janeiro de 1935.
II - Assinar o /contrato de concessão dentro do prazo de um ( 1)
rnM, contado da data da publicacão da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
·
III - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Aguas,
para us fins de r_egisto de que trata o decreto n. 13,· de 15 de Janeu;o
de 1935, trinta (30) dias depo~s de registado no Tribunal de .contas.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
pi·eparada pela Divisão de AgUas do Ministério da Agricultura e submetida à aprovàcão do Ministro da Agrwultura.
Art.. 5.o A presente concessão vigorará pelo p-;-azo de trinta
t30) anos, contados da data do 1·egisto fJO resped1vo contrato na lJI'\ i são de Aguas.
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Art. 6.0 O capital a remunerar será o efetivamente invertido
nas tustalações da concessionái'ia, em funcão de sua indústria, conc-orrendo, de forma permanente, para a produção, . transmissão,
transformação e distribuição de energia elétrica.
~
Art. 7.0 As tabelas de preço da energia serão fixadas pela Divisão de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de
acordo com o disposto no art. 18"0 do Código de Aguas, sendo que a
justa remuneração do capital será fixada no Contrato disciplinar da
presente concessão.
-Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do capital a que
se refare o art. 6.0 do presente decreto, será criado um fundo de reserva que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou
impostas por acidentes.
-Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará "Fundo de Estabilização", será realizada por quotas especmis,
que incidirão sob1·e as tarifas, sob forma de percentagem. Estas
quotas serão determmada~ tendo-se em vista a duração média do
material ~ cuja renovação ·o dito fundo terá que atender, podendo
ber modifieadas,- t.rTenalrnente, na época da revisão das tarifas.
Art. g_o Findo o Prazo da concessão esta reverterá ao Governo
do Estado de S. Paulo, bem como t.oda a propriedade da concessionária, que no momento· existir em função exclusiva e permanente
da produção, transmissão, transformação e distribuição da energia
Plétrica, referente ao aproveitamento concedido, mediante indenizacão do custo histórico deduzido da depreciação e da amortização
f>Xistente, de conformidadP- com o estipulado no art. 165 do Código
de Aguas.
Art. 1O. Se o Gow~rno do Estado de S. Paulo não fizer uso
do direito que lhe concr.dP o artigo precedente, a concessionária podPrá requerer, ao Gow'lrnn Federal, na forma que for estipulada no
('(IJltrat.o da presente concessão, renovação da mesma.
Art. 11. A Conr~~ssionária gozará. desde a data do registo de que
1.1·ata o art. 5.0 , enquanto vigorar esta concéssão, dos favores constantes do Código de Ag·ua~ e das leis especiais sobre a matéria.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio

rfp

Janeiro. 8 de maio de 1941, 120.0 da Independência e

f>:-:1.0 da Repúbl1c:t.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.159 -

DE

9

DE MAIO DE

1941

Concede autorização pam funcionar ao Banco Popular e Agricola de
São .José da Loqe (Sociedade Cooperativo. de ResponsabilidadP IArnítada}, com sede na Cidade de São José dtl Lage, Estado de
Alagóas

O Presidente da República. rPsolve, de ·acordo com a alínea b, do
art;go 12. do decreto n 22.239. de 19 de dezembro de 1932, revigorado pelo decreto-lei núme.ro 581, dé 1 de agosto de 1938, conceder ao
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Banco Popular e AgrfQola de São José da Lage (Sociedade_ Cooperativa de ResponSabilidad~ Limitada), autorização para funcionar nos
municípios de São José da Lage, União, e Leopoldina após registo no
Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura.
Rio ·de Janeiro, 9 de maio de 1941, 120.o da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.163 -

DE

12

DE MAIO DE

1941

Aprova a.s alterações itntrodttzidas nos estatutos da Cooperativa dt!.
Se(Juros do Sindicato de Lojistas do Rio de Janeiro, pela assem-

bléia ge>•al de quotistas realizada a 23 de agosto de 193,9.
O Pre~idente da República, atend'endo ao que requereu a Coope·r:Hiva de ·seguros do Sindicato dos Lojü>tas do Rro de Janeiru,autorizada a funcionar, pelo decreto n. 745, de !3 de abril de
·1936, em operações de seguros contra riscos de acidentes do trabalho. resolv-e aprovar as alteraçõ_es introduzidas nos estatutos d?l
referida sociedade- pela asoombléia geral extraordinária dos respectiv.os quotistas realizada a 23 de agosto de 1939, continuando a mesrria sociedade integralmente sujeita às leis e ·regulamentos vigentecl,
ou que vierem a vigorar, sobre o objeto de autorização, a que alude
o presente decreto.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1941, 12D.O aa Independência e

53. 0 da República.

GETULIO

VARGAS •

Waldemar Falcão.
DECRETO N. 7.169 -

DE

13

DE

MAIO

DE

1941

Ap?'ova projeto e orçamento, para aquisição de 1O vagões de aço para
transporte de animais e 20 abe·rtos de bordas altas. para insto,laçãó .do tráfegO nos prolonoamentos a cargo de "The Great
Western o{ Brazil Railway Company, Limited!'.
O PresidP-nte da RepúbJica., usando da atribuição que lhe Confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. i.O Ficam aprova-a'Os o projeto e rp,speciivo orçamento que
com este baixam. rubncados pelo di,retor dP D~visão do Orça·mento
do Minisitirio da Vmção e Obra-s Públicas, para: aquisição do material, abaixo discriminado, dastinado à in:-:la 1 ação do tráfego nos
prolongamentos a cargo de "The Great Western of Brazil Railway
Company, Limited".
1) -

10 vagões para transporte de animais, de estrunira metálica. com cupacidad·e para
25 toneladas cada nm lenlregue 11 bordo
. do navio em Recife'! a 59:480$0 .. ~ ....

694:800BO
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2)

3)

20 vagões abertos, .de aço, de bordas altas
com capacidade para 25 toneladas cada
um (entregue a bordo do navio eni Recife), a 63:100$0 . . .... : ........... .
Despesas complementares: descarga, taxas
de capatazias,\ movimentação na& docas,
carga nos vagões, d·escarga; nas .ofieinas,
montagem e outras . . . . ............ .

1.262 :OOO$e

43:200$0
2 • 000 : OOO;SO

Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de réis ....... .
2.000:000$0 (dois mil contos de réis), correrão pela verba 5.a, con.
signação I - subconsignação 02, iOOm 20, alínea a, do orçamento
vigente deste Ministério.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 12o.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.171 -

DE

13

DE MAIO DE

1941

Aprova orçamento para importação· de material necessário à conclusão de ob1·as na Estrad'a de Ferro Central, de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-.
fere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo 1.° Fica aprovado o orçamento de 1.209:116$195 (mjl
duzentos e nove contos, cento e dezesseis- mil e cento e noventa e cinco réis), que coin este baixa, rubricado pelo Diretor de Contabilidade
da Secretaria de Estado· da Viação e Obras Públicas, ·para a importação, pela "The Great Western of Brasil Railway Company, Limited"
dos trilhos e acessórios necessários à conclusão do assentamento da
via permanente até a primeira estação alem de Alagoa de Baixo, no_
prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco.
Art. 2.0 Se a importação dos trilhos e acessórios em causa, puder ser feita no C'orrente dXercfcw~ as respectivas despesas correrão
por conta da verba 5, subconsignação 01, n. 20, alínea "c", do vigente
orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas; em caso contrário, serão levadas à conta dos recursos orçamentários que forem
para tal fim consignados no exercício vindouro.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de. Mendonça Lima.
Col. de Leis- V oi. VI

H
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DECRETO N. 7.174-

Autorizd a Empresa

Su~

DE

13

DE MAIO DE

1941

Brasileira de Eletricidade, S. A., a efetuar,

provis.oriamente, a mudança de um grupo. hidroelétrico

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos· termos do art. -1.0 do decreto-le~ n. 2.059, de 5 de ffiarço de 194.0, tendo -em vista o que requereu a Empresa Sul Brasileira de Eletricidade, Sociedade Anônima,
e o -Parecer favoravel do Conselho Nacional de Águas e Energia ElétriCa, decreta:
.Art. 1.0 Fica autorizada a Empresa Sul Brasileira de Eletricidade,. Sociedade Anônima, com sede na -cidade de Joinville, EstadO de
santa Catarina, a transferir,_ provisoriamente, o grupo hidroelétrico
de 330 KVA (no alternador) existente na usina hidroelétrica de Rio
Vermelho, no município de São· Bento, para a de São Lourenço, no
município de Mafra, ambas naquele Estado e de propriedade da mesma empresa.
Parágrafo único. Ao expirar o prazo de dois anos, contadQs da
data da publicação do presente decreto, o referido grupo hidroelétrico
· já deverá estar reinstalado na usina primitiva.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS

Fernando Costa
DECRETO N. 7.195-

DR

19

DE MAIO DE

1941

Ap1·ova arçamento para importação de material necessário ao prolongamento da Estrada de Ferro Cent1·al de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere
Q art. 74, letra a, da Constituicão, decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o orçamento na importância de 483 : 61.~:0$020
(quatrocentos e oitenta e três contos seiscentos e quarenta mil e vinte
réis),· que coin este baixa, rubricado .pelo Diretor de Divisão do Orçamento do Ministério da Vviação e Obras Públicas, para importação dos
trilhos e acessórios necessários à construção do prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, primeira secção alem da Estação de Alagoa de Baixo (Tronco TB3), à cargo de "The Great Western
. Qf Brazil Railway Company, Limited.".
· Art. 2.0 Se a importação dos trilhos e acessórios em causa puder
ser feita no corrente exercício, as respectivas despesas cort·erão por
conta da Verba 5.a - Subconsignação 01 - N .. 20, alinea b, do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas; em caso
contrário, serão levadas à conta dos recursos orçamentários que for'em
I?.ara tal fim consignados. no exercício vindouro,
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1941, 120.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.204 -

DE

21

DE MAIO DE

1941

Declara de 'utilidade pública a "Academia de Letras de São PaulO"
O Presidente da República, atendendo ao que requ~reu a '" Academia de Letras de São Paulo", com sede· em São Paulo, a qual satisfez as exigências do art. 1.0 da lei n. 91, de 28 de agosto de 1935, e
usando da atribuição que lhe confere o art. 2.0 da citada lei, decreta:
Artigo único. É deC.Iarada de utilidade pública, nos termos da
mencionada lei, a "Academia de Letras de São Paulo'\ com sede em
São Paulo .
. Rio de Janeiro, 21 de maio de 1941, 120.0 da lndeperidênc-ia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

--DECRETO N. 7.209-

DE

Francisco Campos.

22

DE MAIO DE

1941

Autoriza ó cidadão brasileiro Djalma Pinheiro Chagas a comp1·ar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. -74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-le_i
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão ·brasileiro Djalma Pinheiro Chagas, residente na capital do Estado _de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título ·desta autorização uma via autêntiCa do presente decreto.
·
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.249 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Outorga à A. bel' Feltrin concessão para legalizar .o aproveitamento da
energia hidrdUlica da queda dágua denominada Dois Irmãos no
rio U'rubici. município de S. Joaquim, Es.tado de Sta. Catarina.
O Presidente da República, usando qas atribuições que lhe confere a alinea a, do art. 7 4, da Constituição e tendo em vi'sta as · disposições do Código de Aguas (decreto n. 24.643, de 10 de julho
de 193'•) e do decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.0 É outorgada a Abel Feltrin concessão para legalizar o
aproveitamento da energia hidráulica da queda dágua denominada
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Dois Irmão~. no-rio Urubicí com ·um desnível de 5.50 metros e· uma
vazão de 709 litros por segundo (38 kW), na Vila de Urubicf, município de (3. Joaquim, Estado de Sta. ·Catarina.
§ !.0 A vazão utilizada de 709 litros por segundo corresponde
à vazão de 339,50 litros por segundo do rio Urubicf mais a de
369,70 litros por segundo do córrego ·capoeira, afluente do primeiro, cujas águas são para ele derivadas.
§ 2.0 O aproveitamento se destina à produção, tranSmissão, transformação -e distribuição de energia elétrica para serviços públicos,
serviç.os de util~dade pública e comércio de energia à Vila de Urubicí, no município do S. Joaquim, Estado de Sta. Catarma.
Art. 2.0 Sob pena de multa de um conto de réis (1 :000$0) o
concessionário obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de seis (6) meses contados da
data da publicação deste decreto, em três (3) vias, planta detalhada
das obi'as hidráulicas e· instalacões elétricas.
II - Registar o presente decreto ria Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto -u. 13, de 15 de janeiro de 1935.
111 - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um
(1) mês, contado da data da publicação da. respectiva aprovação da
minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas
para os fins de reg isto de que trata o decreto n. 13, de 15 de
janeiro de 1935, ·sessenta (1)0) dias depois do registo do mesmo no
Tribunal do Gontas.

Art. 3.0 A miítuta do contrato disciplinar desta concessão, será
preparada pela Divisão de . Águas do Departamento Nacional da Proç.tução Mine:-al e submetida -à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da dR.ta do registo do respectivo contrato na Divisão
de Águas.
Art. 5.0 O capital a remunerar será o efetivamente invertido
nas instalações do concessionário, ·em. função de sua indústria, concorrendo, de forma permanente, pal'a a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 6.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de
acordO com o disposto no art. 18.0 do Código de Aguas, sendo que
a justa remuneração do capital será fixada no contrato disciplinar
da pre~ente concessão.
Art. 7.0 Para a manutenção da integridade do capital a que so
refere o art. 5.0 do presente decreto, será criado um fundo de
reser:va que proverá às: renovações, determinadas pela depreciaÇão
ou impostag por acid::ntes.
Parágrafo único. A constituição de-sse fundo, que se denominará "Fundo de estabilização", será reàlizada por quotas especiais
que incidirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas
quotas serão determinadas tendo-se em vista a duração média do
material a cuja renovàção o dito fundo terá que atender, podendo
ser _modificadas, trienalmente, na época da revisão das tàrifaS.
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Art. 8.° Findo o· prazo da concessão, reverterá ao Govern.ó do
município de S. Joaquim toda a propriedade do concessionário, que
no momento ex1stir ém função exclusiva e permanente da produção,
transmissão, transformação e distribuição de ·energia elétrica, referente ~ao aproveitamento concedido, mediánte indenização do custo
histórico deduzido dP. depreciação e dB. amortização existente, de conformidade oom o estipulado no art. I65 do Código de Aguas.
ArL. 9. 0 Se o Gvverno do mumcípio de S. Joaquim não fizer uso
do direito que lhe concede o artigo precedente, o concessionário poderá requerer ao Governo Federal, na forma que for estipulada no
contrato du. presente conéessão, a renovação da mesma.
Art. 10. O conc3ssionário gozará, desde a data· do. registo de
que trata o art. 4.0 , enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constarites do Códigt' de Aguas e das leis especiais sobre a matéria.
Art. i 1. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independêooia e

53.o da Hepública .'

GETULIQ VARGAS,

Fernando Costa.

DECRETO N. 7. 253 -

DE

28

DE MAIO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Fabio Pessôa de Carvalho a pesquisar·
ferro e manganes no município de Santa Bdrbara do Estado de
·Minas Gerais
'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fabio P·essôa de
Carvalho a pesquisar ferro ·e manganês numa área de cinquenta e
três hectares e cinquenta e nove ares (53, 59 Ha), situada no lugar
denominado "Campo do Mendá" e "Lobo Lobo", mullicípio de Santa
Bárbara do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um paralelogramo que tem um vértice colocado a oitocentos metros (800
mL rumo sessenta e dois graus sudoeste (62° SW) da inte.rcessão
das estradas São João do Morro Grande - Cocais - BrucUtú e os
lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil
quinhentos e quarenta metros (1540 m), cinquenta e seis graus
nordeste (56° NE) e quatrocentas metros (400 ·m), sessenta e dois
graus sudeste (62° SE), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código d,e Minas e seus
ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeip
dos trabalhos.
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Art. · 3.0 Esta autorizaÇão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
MinaS, se ocorrerem·· os motivos previstos .nos ns. I e 11 ·do citado
art. 24 e no. art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas 'estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts·. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O collcessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
diScriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo;
Art. 6.0 O título da autorização de pe'squisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de quinhentos e
quarenta mil réis (540$0) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de- Fomento da ,Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art •. 7.0 Revogam:-se as disposições em contrário.

Rio de J oneiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Inclependência
e 53.0 da República.
G"ETULIO

VARGAS •

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.257 -

DE

28

DE MAIO DE

19/d

Concede a "lnacio Miranda & Companhia Limitada" autorização para
funcionar corno emp1·e-sa de rni'11tJração
O PresidentB da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74·, letra a, da ConStituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida a "Inacio Miranda & Companhia Limitada",
sociedade pu-r Quotas de responsabilidade limitada, com sede na oo.pital do Estado de Pe)"?naffibuco, autorização para funcionar como empresa de mineração de acordo com o que di·spõe o art. -6.0 § f. O do
decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro d·e 1940 (Código de Minas),
ficandu a rriesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos -em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto
da r~ ferida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, i2Q..o da Ind-ependência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costâ.

647

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7,.258 -

DE

28

DE

MAIO

DE

1941

' energia
Outor(Ja Concessão .a Afonso Sanches Carneiro p.m·a distribuir
termo-elétrica no Distrito de N.ova Aliança, Municipio de Rio
Preto, Estado de São Paulo e o autoriza a construir uma usina
termo-elétrica no mesmo Distrito
1

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con-•
fere o art. 74 letra a ela Constituição e nos termo-s dos arts. 150 do
Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934), 5.0 do
decreto n.·852, de 11 de novembro de 1938 c·io do decreto-lei n. 2.281';
de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1. 0 É outorgada a Afonso Sanches Carneiro concessão para
distribuir· energia termo-elétrica no Distrito de. Nova Aliança, Muni...:
cípio de Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A energia destina-se a serviços públi-cos, ser...
viços de utilidade pública e comércio de energia no Distrito de Nov~
Ahança, 1 Município de Rio Preto, Estado de São Paulo.
A·rt.'· 2.0 Para produzir a energia destinada à distribuição, fie&
o concessionário autorizado ·a construir uma usina termo-elétrica em
lugar conveniente, no Distrito a ser servido.
Art. 3.0 Sob pena de caducidade do presente decreto, o concessionário obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de seis (6) meses, contados a
partir da dà-ta do registo deste deCreto na Divisão de Aguas, em
três (3) vias:
a) projeto detalhado das instalações geradoras e respectivo orçamento;
b) pro,jeto detalhado da rede de distribuicão e respectivo qrçamento.
li - Obedecer em todos os projetos. salvo no que o contrato
expressamente determinar, as prescricões· da.s normas seguintes. que
estiverem em vigor:
a) Verband Deutsc;her Elecktrotechniker (V .D.E.)
b) Verband Deutscher Ingenieure (V .D.I.)
c) American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.)
d) AmericanSociety Mechanioal (A.S.M.)
e) British Engineering Standards Association (B. E. S. A.)
f) International Electrical CommissioiJ (I. E. C.)
Parágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou normas inferiores
aos .acima estipulados, sejam ou não deles derivados.
III - Registar o presente cte.creto na Divisã·o de Águas. âo Minis.tério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 ·cte
janeiro de 19S'5.
IV- Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de Um (1)
mês, contado da data da publicação da aprovacão -da respectiva minUta pelo Ministro da Agricul~ura.
V __:_ Apresentar o contrato de concessão à Divisão- de ·Aguas,"
para os f-ins· de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro
de 1935, sessenta (60) dias depois do registo do- mesmo no Tribunal
de Contas.
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Art. .q,,o A minu.ta 4o contrato disciplinar desta concsssão será
preparada pela Divisão de Aguas do D.N.P.M., e·subme.tida à aprovação do Ministro da Agricultura.. ·
A:rt. .5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)

anos, .contados da data do registo do respectivo contrato na· Divisão
de Aguas.
Art. 6.0 O capital a remunerar será o efetivamente invertido nas
instalações do concessionário, em função de sua indústria; eoncorrenão, d-e forma permanente~ para ,a produção, transformação, trans:-missão e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão
de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acordo
com o disposto no art. 180 do Código de Aguas, sendo que a justa
~emuneração do capital será fixada no contrato disciplinar da pr:esente
concessão.
Ar.t. 8.0 Para a manutenção da integridade do capital a que se
refere o art. 6.0 do presente decreto, será criado um fundo de reserva que proverá as_ renovações, determinadas pela depreciação ou
imposta.s por .acidentes.
Parágrafo único. A·constituição desse fundo, que Se denominará
"fundo, de estabilização'\ será realizada por quotas es·peciais, que incidirão sobre as tarifas. sob forma de percentagem. Estas quotas
serão determinadas· tendo-se em vista a duracão média do mate.rial
a cuja renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da .revisão das tarifas:
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, reverterá ao Governo do
Est?.do de São Paulo toda a propriedade iio concessionário que no momento existir em furição exclusiva e permanente da produç~o, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, referente ao
serviço .concedido, mediante indenização do custo histórico deduzido
da deprebiáção e da amor.tização existente, de- conformidade com o estipulado no art. 165 do Código de Aguas.
Art. 10. Se o Governo do Estado de São Paulo não fizer uso
do direito que lh8 concede o artigo precedente, o concessionário pOderá
requerer, ao Governo Federal; na forma que for estipulada no contrato da presente concessão, a renovação da mesma.
Art. 11. O concessionário gozará, desde a data do registo de que
trata: o art.· 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constaÍl.tes do Código de Águas e das lei-'s especiais sobre a matéria.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 6.020

__:DE 2l!·DE JULHO. DE

1940

outorga ao. Governo do Estado de Minas Gerais, concessão para o
aproveitamento de energia hidr6:u,.lica até 8. 890 hws ._, na cachoeira de Pai Joaquim, no rio Araguarí, de dguas- públicas de uso
comum, no distrito, município e comarca de Sacramento, no Estado de Min"as Gerais
O Presidente da República, usando das atribuições que \lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituicão e nos termos do art. 150 do
Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e artigo 6. 0 do decreto-lei n. 852, de 1 de novembro de 1893, decreta:
Art. 1.0 É outorgada ·ao Governe. do Estado .de Minas Gerais
concessão para o aproveitamento prágressivo de energia hidráulica
até 8.890 kws., corespondentes à descarga de derivação de 28.000
litros por segundo e a altura' de queda de 324m. na cachoeira de
Pai Joaquim, no rio Araguarí, de águas públicas de uso comum,
no distrito, municipio e comarca de Sacramento, no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo únicO. O aproveitamento destina-se à produção,
transmiss-ão, transformaçãó e distribuição de energi.a ~idro-elétrica
para serviços públicos federais, estaduais e mumcipais, para serviços de utilidade pública e para comércio de energia, no município
de Uberaba.
Art. 2.0 A título d·e exigências preliminares das contidas no
art. 158 do Código de Águas, e que, por isso mesmo, deverão ser
cumpridas integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o
presente decreto, o concessionário obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de um (1) ano, contado da
data da publicação deste de.creto, em três vias:
a) estud·o hidrológico sumário da região; descargas mínimas e
máximas observadas;
b) planta em· escala razoavel do trecho do rio a a.proveitar, indicando os terrenos - inelusive os que serão inundados pelo "remous" da barragem -·que deverão ser ocupados em função do apro ..
veitamento;
c) método de cálc-ulo de barragem, projeto, épura, ju_stifioação
do tipo adotado, dados geoJ,ógicos relativos ao terreno em que deverá ser construi-da a barragem. Cálculc e dimensionamento àos
vertedouros, comportas, adufas, tomada dágua, canal de derivação,
caBtelo dágua. Disposições que assegurem a conservação e a livre
.circulação d-os peixes. Secções longitudinais e transversais; orçamento;
.
d) condutos forçados; cáleulo e justificação do tipo adotado.
Planta e perfil com todas as .indicações necessárias, observando as
seguintes escalas: para as plantas, um por duzentos (11200), e, para
os perfis, horizontal um por duzentos <1!200) e vertical UI!) por
cem (1[100); cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio, quando
indicada; assentamento e .fixação por meio de pilares, pontes e blocos de ancoragem, seus cálculos e desenhos, orçamento;
e) edifício da usina; cáloulo, projeto e orçamento; turbinas, jus ..
tificação do tipo adotado,- seu rendimento em diferentes cargas, diD
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múltiplos ·cte 1\4 ou i\8 até plenà carga;- indicação da velocidade ca..:
carcterística de embalagem ou de disparo, sentido de rotação; indicação da velocidade com 2l5, 50 e 100 % de carga; reguladores e
aparelhos de med·ição; desenhos das turbinas; tempo de fechamento,
. canal de fuga, etc.; orçamentos res,pectivos;
f). geradores; justificação do tipo adotado, potência, tensão,
fator de potência com que foi calculado, rendimento em diferentes
cargas em múltiplos de 1\4 ou 118 até plena carga, respectivamente
com 0080 = 0.7, COS 0 = 0.8 eCOS 0 = 1; frequência de 50 ciclos, variação da tensão e sua regulação; excitatriz, seu tipo~ potência, tensão, rendimento e acoplamento; queda de tensão de curto circuito d·os geradores. seus detalhes e caracte.rísticos na escala fornecida pelos fabricantes; orçamento respectivo, GD2 do g!"upo motor
gerador, esquema das ligacões;
o) indicayão dos aparelhos montaveis fora dos painéis de alta
tensão de transmissão, antes e depo1s das barras gerais; isolador•3s;
chaves; interruptores: transformadores de corrente e de tensão;
cabos; barras de segurança, seus dispositivos entTe si e as pared>Bs;
h) transformadores elevadores; as mesmas exigências feitas aos
geradores;
·
i) indicação da linha de sai da de alta tensão e de transmissão;
para raios; bobinas de choque e ligw;ões contra supertensões; cálculo mecânico e elétrico da linha de transmissão com o fator depotência igual a O. 8, sua perda de potência, tensão na partid'a e na
chega-da, distância en'tre condutores e fator de potência; o projeto da
linha de transmissão deverá ser acompanhado de mapa da região em
escala razoayel e com àetalhes; orçamento;
.i) sub-eslaç.ões, cálculo e projeto das redes de distribuição,
cálculo e projeto d·os edifí-cios e respectivos orçamentos.
li - ObP-decer, em todos os projetos, às
seguintes, que estiverem em vigor:

prescr.~ções

das normas

a) Verband Deutscher Elecktrotechniker (V. D. E.);
b) Verband Deutscher Ingenieure (V. D. I.);

c) Ameri.can Jnstitute of Elect.rical Engineers (A. I. E. E.);
(A. S. M.) ;
e) British Engineel;'ing Standards .Assnciation (B. E. S. A.);
f) International Electrkal Commissior- (I. E. C.);
Par.ágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou normas inferiores ~aos acima estipulados1 sejam ou não deles derivados.
III _:_ Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura1 de acordo com o decreto n. 131 de 15 de Ja-:
neiro de 1935.
IV - Assinar o contrito de concessão dentro do prazo de um ( 1)
mês,. contado da data da publicação da respectiva aprovação da rriinuta pelo Ministro da Agricultura.
V - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Agua:s, para
os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro de
1935, sessenta (60) dias depois de registaáo no Tribunal de Co{ltas •
. Art. 3.0 A minuta do cont.rató disciplillar desta conce.ssão será
Preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Mi-:
nistro da Agricultura.
d). American Society Mechanical
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Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta
(30) anos, contados da data. do registo do respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 5.0 O capital ' a remunerar será o efetivamente invertido
nas instalações do concessionário, em função de sua indústria, concorr~ndo de forma permanente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 6. 0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de
acordo com o disposto no art. 180 do .Código de Águas, sendo que a
justa remuneração do· capital será fixada no contrato disCiplinar da
presente concessão.
Art. 7.o Para a manutenção j8, integridade do capital a que se
refere o art. ó.0 , do presente decreto, será criado um fundo de reserva que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou
impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
"Fundo de estabilização", será realizada por quotas especiais, que
incidirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas
serão determinadas tendo-se em vista a duração média do material
a cuja renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, tr.ie_nalmente, na época da revisão das tarifas ..
Art. 8.° Findo o prazo da concessão,- o Gover-no do Estado de
Minas Gerais poderá req1.1erer ao Govp:rno Federal a renovação da
mesma.
Art. 9. 0 Revogam-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1941, 120. 0 da Independência e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Fernando Costa.

DECRETO N. 7.276

-DE

2

DE

Jll"'Ho

DE

194:1

0-pra·va projeto e orçamento estimativo. vara a const1•ução de uml
galpão destinado a abrigo de locomotivas~ no porto de Angra
dos Reis
O Presidente da República. usando d.a atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o . projeto e orçamento estimativ-o, que com este baixam, rubricados pelo Diretor de Divisão de Orçamento do Ministério da Viação e Obras· Públicas, para a construção de um galpão destinado a abrigo de locomotivas. no porto de
Ahgra dos Reis, eoncedido ao Estado do Rio de JanQiro.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuados
até o máximo- do. orçarpento ora aprovado, na importância tótal de
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20:300$0 (vinte contos e trezentos mil réis), depois de apuradas ,em
regular tomada de contas, serão levadas à conta de Capital do porto,
nos termos do contrato em vigor ..
Rio de Janeiro, 2 de junho de i9Ü, 120.0 da Independência e 53.0
da República.
GRTUUO VARGAS.

João de

DECRETO N. 7.277 A.p1'0Va orçamento para conClusão_

DE

2

do

Mendo~a

DE JUNHo DE

frecho

Lima.

1941

A{ligidos-Bufanhem e

outras obras na Viação Férrea Federal Leste Brasi'-eiro
0- Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf!ere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
. Artigo único. Fica aprovado o orçamento de 5.403:290$3"00 (cinco
'mil quatrocentos e três contos, duzentos e noventa mil e trezentos réis)
que· com •este· baixa, rubricado pelo diretor de Divisão do Orçamento
do Ministério da Viação .e- Obras Públicas, para a conclusão do trec.ho
de ligação' Afligidàs-Buranhem, inclusive obras de ·consolidação e
acessórias, na Viação ·Férrea Federal Léste Brasileiro.
Parágrafo único. As despesas eom as obras de que trata o presente decreto serão l•evad:is, no corrente exercício, à conta da_. verba 5,
consignação I - Subco.nsignação 02 - N. 31, alínea b, do vigente orçamento do referido Ministério, e, nos exercícios vindouros, à conta dos
re~ursos orçamentários que forem para tal fim consignados.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1911, 120.0 da Independência e 53.0
da República.,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima·.

DECRETO N. 7.339 -

DE

5

DE JUNHO DE

1941

Concede subvenções a instituições assistenciais e culturais, para.o
exercício de 1941
RI!.'TIFICAÇÃO

Na relação anexa a esse decreto, onde se lê:
"':150 - Santa Casa de Misericórdia de Piauí. .....

3:000$0"

Leia-se:
"150 -'Santa Casa de Misericórdia, de Piumí. ........ .

3:000$0"
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DECRETO N. 7. 342 -

DE

26

DE JUNHO DE

1941-

Aprova o Regulamento para o Serviço ele Informações
da Artilharia
O Presidente da Repúbl!ca, usando da atribuição qne lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
'*rt. f.O Fica aprovado ·o Regulamento, que com este baixa,
para o Serviço de Informaçõe::; da Artilharia, assinado pelo general
de divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de Estado da Guerra
Art. 2.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1941.
e 53.0 da República.

120.0 da Independi\ncia
GETULIO VARGAS.
~·

EURICO

G.

DUTRA.

Regulamento para o Serviço de Informações
da Artilharia
INTRODUÇÃO
As informações de toda espécie que a Artilharia recebe do
comando não lhe bastam para permitir a procura e determinação
de seus ·objetivos e, tão pouco, para a execução de seus tiros.
Faltam-lhe àinda informações .mais precisas e de carater técnico
sobre o inimigo, e, particularmente, sobre a artilharia inimiga.
Ela deve, ep_tão, possuir um serviç.o particular de infornulç.ões
especializado na busca, interpretação e difusão dos informes qUe
lhe interessam (§§ 35 e 36 das Instruções provisórias para
a busca e interpretação das informações, de 27-7-926). A experiência da guerra demonstrou que tal serviço é imprecindivel a todos
os NH;alões de comando da Artilharia. Ao conjunto de suas organizações, dá-se o nome de Serviço de Informações da Artilharia
- S . I, A.
,Este S. I. A. é, pois, antes de tudo, um orgão ttJcnico cujo fim
essencial é proporcionar à artilharia, sob uma forma exploravel,
todas as informações necessárias à execuç.ão de seus tiros.
Por outro lado, dispondo de orgãos de busca especializados, o
S. I. A. está particularmente apto a fornecer ao comando informações exatas sobre a situação da artilharia inimiga e ,sua atividade ..
:Publicado no Diário

Oficia~

(Suplemento) de 26 de setembro de 1941.
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Isto obriga a uma ligação íntima ·e ·constante do S.l.A. com as
Segundas Secções dos E.M. correspondentes (Instruções provisórias,
para a. busca ~ interpretação das iriformações n. 36) e, em con..:.
sequênci~ :
·
- o S, I. A. fornece às Segundas Secções todas as \nformaÍ;ões
que lhes possam ser uteis, assim como as informações particulares, cuja busca lhe for especialmente atribuida pelo plano de busca
de informações;
.
- recebe, por sua vez, destas Segundas Secções, todas as informações (gerais ou particulares), capazes de facilita.r sua. ta-

refa.

·

O presente regulamento trata da organização e funcionamento
do S. I. A. e \nd\ca em particular:
· ·
· - as condições segundo as quais se opera a busca de informações de ·carater técnico em proveito da Artilharia:
- as. relações do S. I. A. com as Segundas Secções e as informações a fornecer, em conseqú.ência. ao Comanq.o. ·
Fica, aliá~, subentendido que as indicações dadas se referem
a um maximum somente realizavel em período de estabilização.
A organização do S. I. A. tal qual ~stá mencionada no quadro comttleto deve, com efeito, ser considerada como o ·fim que se procurará atingir, na medida em que o .permitir o tempo disponível
em ca.da caso particular.
TiTULO I

Generalidades
CAPíTULO I
FIM D0 S. I. A. -

ORGAl'l"IZAÇÃO E MISSÕES GERAIS

i. Cada escalão de artilharia a partir do Grupo até a artilharia de Exército deve, sob a direção do respectivo Cmt., fazer funcionar. um. serviço de informações. Este serviço denomina-se: Serviço de Informações da Artilharia (S. I. A.).

Sumariamente organizado nos escalões inferiores, atinge seu máximo desenvolvimento na Artilharia Divisionária e na Artilharia de
Exército.
2. Em qualquer dos escalões. o objeto do S. I. A. é principalmente de· or"dem técnica; visa a busca das informações de toda natureza relativas ao· emprego da artilharia, o estudo dessas informações, sua interpretação· (em vista de torná-las explor.aveis pel;e,
tiro) e sua difusão.
O S. I. A. dos escalões superiores (Divisão e Exército). tem
ainda u'a missão tdtica :·- a de determinar a importância, ·O dispositivo e a atividade da artilharia inimiga. Partindo destas bases, pode
estabelecer sínteses das informações ou proceder a estudos partlculares1 s-eja por iniciativa de seu chefe direto, seja a pedido do
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Comando. Neste lUtimo ponto de vista, o S. I. A. será um dos auxi-Ii~reS das 2as. Secções dos E.-M. das Grandes Unidades interes.sadas.
Dado o desenvolvimento da rede de seus observatórios. o S. I. A.
permite, a todos os escalões, recolher· informações especiais,- às
vezes rapidamente exploraveis pelo Comando, sobre as manifesta..ções. da atividade inimiga (dispositivos, movimentos de- tropa~, etc).
3. As fontes de informações de que. dispõe o S. I. A. são
t'anto mais numerosas quanto mais elevado for o escalão em que
trabalha.
Os S. I. A. dos grupos e agrupamentos não dispõem senão da
observação terrestre e das informações de contacto.
·
O S. I. A. divisionário dispõe ainda das mformações que lhe
fornecem os escalões inferiores; das que, a seu pedido ou espontaneamente, lhe são fornecidas pelas 2as. Secções interessadas e pews
S. I. A. com os quais manteem ligacões. EVentualmente pode ainda
dispor das informacões provenientes das b·~terias de localização,
quando estas forem postas à sua disposição (ver ns. 46 e 47).
O S. I. A. de Exército recebe informações:
- dos S. I. A. que trabalham nos escalões inferiores;
- das baterias de localização;
- da 2.a Secção do E. M. E.;
- dos meiva que poude r-eservar para sl.
Assim, quanto mais elevado é o escalão em que o S. I. A. trabalha, tanto mais probabii1dades tem Lle serem exatas P precisa.s as
informaÇões que obtem: sua difusão, po.rem, será demoraJa, e sua:
exploracão retardada.
4c. O S. I. A. reColhe, qualquer que' seja o escalão, toda informação de qualquer natureza que lhe chegue e, üi.lerpretando-a te-cn.icamtmte, vai escvimá-la e transmiti-Ia ao Comand;:mte da artilharia
de que dep<mde, ao S. I. A. do escalãó super-ior e, por intermédio
da D. I. e Exército, ao E.-M. (2.• Secção) do Gen. Cmt. da Grande
Unidade.
5. Ai em da missão espe·cial de informações de que trata este
regulamento, o pessoal que assegura o servico de -informações dos escalr·e~ inferiores à Divisão é ao mesmo tempo encarregada de ~xplo
rm• · ern proveito das formacõ~S a que tais escalões pertencem, todos
Os re-cursos da observacão terrestre, notadamente no que concel'ne
à ajustagem e confronto dos tiros.
6. A exploração da informacão, ou melhor, a exec_ução dos tiros
que se tornam nece-.<:;sários, exige, antes de tudo, que tal informação chegue a tempo aos executantes (gnl{)OS ou baterias). Consequer:temente, toda vez que houver urgência na exploração de uma
informação, o orgão interessado deve tranamití-la imediatamente aos
(lxecutantes em eondicões de intervirem.
7. As informacõ~ devem ser sempre tão precisas quanto p6s.sivel, no que diz respeito .à natureza e localização do objetivo. A imprecisão acarreta gasto supérfluo de munição e arrisca falsear o tra...
balho de estudo dos S. I. A.
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CAPíTULO li
INFQRJ."\1AÇÕES A SEREM FORNECID!S PELO S. I. A.

8. O S.· I. A. ·dedicará especial atCncão aos objetivos qae 'inte•
ressam diretamente â Artilharia (particularmente às baterias e obse"'vatórios inimigos), contribuindo ainda para o -estudo das organizaçcíe~ _de{en.<âvas ou ofensivas do inimigo, segundo as diretnzes estabelecidas pelo plano de busca da D. I. ou do Ex. (2.• SecÇão).
ARTIGO I

Baterias inimigas

9. Relativamente às baterias
para informar o comando sobre:

inimigas~

o S. I. A. se esfvrca

- seu calib:f-e;
-- suas missões ~ objPtivos habiLuais;
- sua atividade;
'
- o_ agrupamento ao qual pertencem.
Estas informar;ões, pela sua natureza, auxiliam poderosamente
o Comando a reconstituir a ordem de batalha do adversário. a ficar
conhecedor de suas intenções e a determinar a fase do eombate em que
seja mais util contrabater tais ou tais baterias.
10. O S. I. A. esforÇa-se para indicar aos executantes (regimentos ou agrupamentos) com a maior precisão compativel com o
tempo de que dispõe:
- o, número de peças de cada bateria;
- o seu grau de proteção;
- as coordenadas de cada peça, bem como as coordenadas das
Organizações internas das baterfas (abrigos, P. C., etc.) .
ARTIGO l i
Observatórios inimigos

11. O S. I. A. despenderá. o máximode esforço, afim de precisar as coordenadas dos observatórios mim1gos. Prepara. para cada
um deles, a carta das partes vistas e ocultas.
ARTIGO III
Outros objetivos

12. O S. I. A. em ligação com a z.a Secção, que é encarregada
do estudo do conjunto, determina:
-os pontos sensiveis da organização inimiga (P. C., centros de
transmissões, depósitos de munição, centroS de entrega, etc.) passiveis
de tiro de artilharia;
·
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_as estradas, caminhos e pistas. mais usUalmente utHizadas pa.ra'
efetuar as substituições, os reabastecimentos, as evacuações e a entrada em linha das tropas inimigas;
~ os pontos ·de passagem ç)Jrigatória destes itinerários (pontes,
desfiladeiros, etc.) .
·
13. O S. I. A. deve dar estas informacões sob uma forma. que
facilmente permita sua expl0ração pelos executantes, isto é, indicandO para cada objetivo:
- suas coordenadas (e, caso isto não seja possivel, sua localização exata, referida a pontos bem. nítidos do terreno) ;
sua forma e suas dimensões;
- sua ortentação;
- as horas em que é particülarmente vulneravel.
14. Estas informações devem ser exploraveis:
a) no. ternpo, isto é, indicando o momento preciso ou o período
durante o qual o objetivo pode .ser utilmente batido e, em consequência, difundindo a tempo as informações, afim de que o tiro possa
ser executado na ocasião oportuna;
·
b' no espaç{· .ou seja precisando topOgraficamente os objetives
de um modo sufiCiente para permitir que o tiro seja executado sem
gasto exa~erado de munição.
CAPiTULO li!
FONTES DE

INFORMAÇÕES DO· S,

I.

A.

15. As informações do S. I. A. prove em :
- dos orgãos de busca que lhe são particula;res;
- da observação terreStre;
da observação acústica;
r observação aérea,
- da aeronáutic·a ~
l estudo das fotografias aéreas
-do estudo dos fragmentos dos projetfs (2) ;
- das tropas em contacto;
- dos S. I. A. dos escalões inferiores e das unidades vizinhas;
- das segundas Secções dos E.-M. correspondentes .
ARTIGO I

Observação terrestre

A)

Vantagens. e serv-idões da 1observação terrestre

1:6. 1. 0 Todo observatório de artilharia tem um duplo fim:
· - a rei;ulação dos tiros de artilharia;
- a busca de informayões.
'Fodo observador de artilharia deVe então considerar-se como
pertencente ao S. I. A.. - Em consequência d'eve transmitir todas
(2) Entende-se por "fragmentosn qualquer pedaço do projetil que for encontrado:
estilhaço, estopilbas, espoleta_s, estojos, cinta de forçamento, etc.

Col. de Leis- Vol. VI
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as informações que recolher, mesmo que não esteja em condições dé

explorá-las por SI mesmo ou lhe pareçam ~espidas de interesse.
2.0 A observação terrestre é vantajosa:

a) pela rapidez relativa de sua instalação, o que lhe permite fun-

cionar e1ll todas: as circunstâncias da batalha;
b) por sua íixidez, que permite o emprego de aparelhos ganiamétricos· precisos ·para assegurar a determinação exata dos objetivos
ou dos fenômenos luminosos visados;
·
c) pela possibilidade de funcionamento, tarito de noite como de
dia (objetivos iluminados, clarões, foguetes,· etc.).
a.o A observação terrestre deve ser permanente.
4.0 As vistas de um observatório podem ser limitadas:
-seja em virtude de acidente do ierreno {zona em ângulo morto);
' - seja em virtude do nevoeiro (que impede muitas '\ezes aos
observatórios elevados de terem vistas sobre as partes baixas);
· _:_ Seja em virtude da acão ihimiga (flutuações da frente, tiros
inimigos) .
E' então riecessário:
- haver observatórios numerosos, repartidos 'sabre a frente da
unidade para obter vista tão completa e tão permanente quanto pos ..
sivel no interior da zoaa inimiga;
- tomar todas as precauções possiveis para évitar que a posição
desses observatórios seja revelada (disfarce, prescrições severas regulando o acesso, etc.) .
5.o Os princípios sumários que permitem determinar a posição
de um observatório ou de um obje'tivo,.são indicados nos anexos IV e V.
B)

17.

CARACTERÍSTICAS DE UM OBSERVATÓRIO

As características de um observatório são:

1.0 Suas coordenadas (ou. caso não seja possivel, as distâncias

e afastamentos angulares que permitam amarrá-lo de modo preciso
a certos pontos fixos ou a outros observatórios);

2,0 Sua ou suas direções origens (ver instrução geral sobre
a observação) .

18. As características de um observa-tório são sumariamente determinadas logo no inicio da ocupacão e, em seguida, determinadas
precisamente o mais cedo que for possível.
Para certos observatórios que tenham de efetuar medidas de precisão, o erro de posição não deve ultrapassar 2 a 3 metros e o de orientação 2 a 3 minutos centesimais.
19. As tlireções origens são, de preferência, as direções de pontos
bem nítidos do terreno (árvores características, cumieiras de casas iso-

ladas, etc.).

Caso se disponha de listas-repe:rtórios, dos pontos geodésicos ou
de planos diretores, escolhem-se pontos .dos quais se conheçam as co ...
ordenadas.
Caso se não disponha de nenhum desses documentos, devem ser
feitos esforços para determinar, logo que possível, as coordenadas

dos pontos escolhidos em um sistema arbitrário de coordenadas (ver
anexo TI).
Depois, e desde que se possa, os

orientados.

aparelhos goniométricos

são
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MODO DE OPERAR .

20. A determinação ela posição de um objetivo por· observação
terrestre baseia-se no processo topográfico de interseção. Este processo exige que o objetivo teP..ha sido referido, pelO menos, por dois
observatórios: se este se revelar pela-aparição de. fenômenos luminosos
fugazes, é indispensave-1 que ambot: os observadores tenham visado o
mesmo fenômeno. Toda vez que for possível, dever-se-á procurar
obter uma verificacão por· visada feita de um terceiro ubservatório.
21. Geralmente a visada de um objetivo por um só observatório
não é suficiente para determinar a posição desse objetivo (3). Esta
inforrnaçãp, entretanto, não deve ser desprezada, porque:
1. 0 , pode ser associada a outras informações provindas de fontes
diferentes (S. L. S., avião,_balão);
2.0, pode, em certos e-asas, por um estudo cuidadoso do 'terreno
feito no plano diretor, permitir situar o objetivo em urna zona provavel de dimensões muito restritas e que possa· ser eficazmente batida, sem dispêndio excessivo de munições.
22. A obse-rvação· é explorada por todas as tr~opaS, e mais es~
pecialmente no que concerne ao S. I. A.:
- pelos corpos de- troPa de artilharia que disponham de ob.servatórios por eles instalados e cuidados;
- pelas baterias de localização (Seeções de localização por observação terrestre). (Ver ns. 46 e 47).
Os grupos, de modo geral, não dispõem de meios sufiéientes (observatórios pouco numerosos, base de _observação muito curta), para
assegurar um cruzamento vel'ificado. Assim,_ a centralização e a exploração das informações provindas dos obServatórios de artilharia
são feitas, em princípio, no escalão agrupamento. U comandante do
agrupamento reparte, entre os grupos, as zonas- do terreno onde é possivel instalar observatórios, e procura urganiza:r um dispositivo de
modo tal, que ·todo ponto da Zona de ação do agrupamento seja visto,
pelo menos, por três observatórios.
Em certos casos, a organização e O funcionamento dos observatórios de cruzamento podem ser centralizados no escalão superior
ao agrupamento (artilharia di visionária e artilharia de exército).
23. A maneira de operar e a precisão obtida diferem, conforme
as característica's dos observatórios tenham ou não· sido determinadas
de maneira preeisa (ver anexo III) .
ARTIGO Il"'

Observação acústica

24. A observação acústica permite:
- determinar a posição das baterias Immigas pelo I'Ptrlsto. em
aparelhos para isso construidos, dos fenômenos sonoros que acompanham o tiro dessas baterias;
- regular os tiros de artilharia em certos casos _particulares.
(3) Entretanto, esta informação, associada às indicações do plano diretor, pode
"flatisfazer. Exemplo: bateria na orla de um bosque assinalado no plano diretor.
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.25. A observação acústica pode funcionar tanto de noit-J como
de dia. Somente condições atmosféricas especiais podem pprturbála. como sejam: vento violento, nevoeiro denso, grande ativictade de
artilharia, eto. (ver título UI, oap. I, art. 3.0 ) .
26 .. A obsérv:;toão acústica ·é utilizada pelas baterias de localização (Seoção de localização pelo som). (Ver ns. 46 e .17).
ARTIGO Ill

Aeronáutica

27. Alem das informações prestadas pelo Serviço Aeronáutico, o S. r: A. utiliza as que lhe são diretamente ful'necid::ts pelos
balões e aviões p_osto~ à disposição da ar'Lilharia e principalmente
as que lhe proporcionam o estudo das fotografias aéreas.
A) Observação Aérea
b) Avião.

28. O balão é m;n observatório elevado, que apresenta a vantagem de ter vistas muito extensas. Ao contrário, tem o inconveniente de não ser fixo e de ser muito vulneravel. A ligação direta
elltre a barquinha e a terra permite ao S. I. A. obter rapirlan:ente
precisões sobre uma informação anteriormente fornecida pelo observador, ou chamar a atenção deste último para uma zona do terreno onde outra fonte tenha assinalado um objetivo.
\J) Avião.
29. O avião é um observatório para o qual quase não existe
zona em ângulo morto; os aviõçs, porem, são em número limitado enão podem assegurar Sempre a permanência da observação. A ligação entre o S. I. A. e o av1ão em vôo é dificil; a sinalização porpainéis pode, todavia, chamar a atenção do observador em avião para
as zcmas nas quais foram, por outras fontes, assinalados objetivo:::.
A instabilidade do avião não é favoravel ao emp1·Pgo de apare·lhos. goniométricos precisos; o valor das informações à vista é, pois,
sobretudo, função da qualidade do observador, do n(nnE:'rO de referências rxistentes no terreno e da existência de cartas precisas e. detalhadas.
B) Fotografia Aérea

30. Constitue a fotografia aérea, em princíPio, a fonte mais preciosa de informações (sobretudo pela comparação de fotografia.s sucessivas).
É, pai~, nt:>cessário e importante que os oficiais dos diversos
S. I. A. estudem sem cessar esses documentos e sigam cuidadosamente as modificações que eles revelam.
31. O estudo de uma fotografia aérea compreende:
- a- leitura, que tem por fim procurar as manifestações da atividade inimiga (indícios de trabalhos, de circulação, etc.);
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- a interpretação, que tem por fim discriminar a natureza
dos traLalhos ou das oi'ganizações (baterias, obras de l'lfantaria.
observatórios, P. C., depósitos, etc.) ;
- a amarração, que visa precisar a posição desses ~1·abalhos ou
organização, seja refer~ndo-os a pontos conhecidos situados na .zona
amiga, seja determinando suas coordenadas.
32. Todo oficial do S. I. A. deve poder let e interpretar
uma fotografia; em particular deve exercer um sério cotpjo sobre as
interpretações de fotografias que forem executadas pelos escalões inferiores.
33. A leitura de uma fotografia torna-se particularmente dificil
no caso em que o inimigo faz um judicioso emprego dos disfarces.
No entanto o estereoscópio permite referir os trabalhos em relevo, e
a comparação entre fotografias da mesma zona, tomadas em dias di-ferentes, pode fazer surgir, no aspecto do terreno, modificações que
fornecem, muitas vezes, preciosas informações.
34. A interpretação é muito delicada.
Pode-se, por um estudo sobre a carta das regiões posúveis de
desdobramento da artilharia, presumir que tais ou tais trabalhos representem baterias inimigas; na maioria dos casos, porem. é precisO
apelar para as informações provenientes de outras font<~s, afim de determinar, de modo seguro, a natureza dos trabalhos assina19.dos S')bre
uma fotografia.
35. Todo oficial do S. I. A. deve ser capaz de fazer a amarração fotogrdfica, mas, üa prática, é. preferivel fazer executar H~se
trabalho pelas Secções topográficas de D. I.
ARTIGO IV

Estudo dos fragmentos de projeteis

36. O conhecimento ,da::; características de um projetil de arti-lharia é uma informaç-ão muito importante.
A simples observação dos arrebentamentos, ou a unpressão dos
que se. suj-eitarem a bombardeios, pode conduzir a erros consideraveis,
principalmente. no que concerne à apreciação do calibre.- Somente o
estudo dos fragmentos elos projeteis permite, com segnrança, preci:~;tr
o material que executa o tiro. Alem disso, permite t.ambem identificar
todo material novo ou toda muniçào nova.
37. O Anexo VI indica sumariamente os pontos nos quais se deve
basear esse estudo a as informacPes que daf podem ser liradas.
ARTIGO V

Tropas· em contacto

38. As informações fornecidas pelas tropas em contacto são recolhidas, exploradas e difundidas pelos S. I. dos corpos de tropa de
artilharia, que dispõem,- para esse: fim, alem dos observatórios instalados por seus meios (ver art. -I) :
dos oficiais de informações dos grupos e agrupamentos;
- dos destacamentos de ligação junto à infantaria.
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ARTIGO VI
S. I. A. Vizinhos

39.

Em todos os escalões. o S. I. A. deve manter-se em ligação

com os S. I. A. dos escalões superiores e inferiores e com os S. I. A.

das unidades vizinha~.
Em cada escalão, as informações provenientes dos S. I. A. dos
escalões vizinho.s correspondentes permitem muitas vez-es identificar
e pr-ecisar a posição de certos objetivos situados fora da zona de busca
do S. I. A. considerado ou desenfiados de seus observatórios terrestres.
ARTIGO VII
Info:rnações

ío~·nccidas

pelas Segundas Secções

40. O S. I. A. de uma granda unidade mantem-se em ligação
contínua com a 2.a Secção correspondente. Transmite-lhe as informaçõeS obtidas) às quais acrescenta tOdas as explicações ou observações
necessárias. Por seu lado, a 2.a Secção comunilm ao S. I. A. todas as
informações qua lhe possam ser ut8is. Tais informações podem provir-!he em particular:
- do Serviço de infOrmações dos corpos de tropa de infantaria
ou de cavalaria;
- do interrogatório dos prisioneiros;- do estudo dos documentos apreendidos;
_:_ das escutas;
-_do serviço de informações da Aaronáutica.
a) Se1•viço de in{01'1nação dos cm·pos de t1·opa de ·infantaria ou.
de cavalaria.
41. As partes diárias dos oficiais de informações dos regimentos
fornecem, no parágrafo "Artilharia", todas as informações uteis ao
S. r. A.
b) Pr·isioneiros.
42. As informações fornecidas por prisiOneiros são particularmente preciosas quando se trata de artilheiro.
Neste caso, é preciso esforçar-se para dele obter as indicações dás
baterias, dos depósitos de munição, dos P. C. de artilharia, obs-arvatórios, etc.., que conhece ou perto dos quais tenha podido passar.
c)

Documento~'.

43. Os documentos podem ser,_ quer documentos particulares,
quer documentos oficiais: astes últimos constituem, evidentemente,
a fonte de infoemações mais seguras, sob a condição d-e que sua autenticidade possa ser verificada e seu valor atual precisado.
·
Os doeumcntos podem fornecer ao S. I. A. numerosas informa~;ões sobre a artilharia in_imiga (organização, material, emprego, etc.).
d) Escutas.
44. As ·escutas, por sua natureza, fOrnecem boas informações à
artilharia.
- As escutas telefônicas, principalment-a quando as linhas são
simples, podem permitir surpreender as conversações entre observatórios e baterias;
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- As escutas radiogoniométr-icas, dando indicações sobra a .localização dos P. C., permitem deduzir- informações muito uteis sobre t>
dispositivo da artilharia inimiga.
e) Serviço de informações da_ AeronáUtica.
45. Este serviçe, que funciona no escalão D. I. e no escalão
Exército, mantam-se em ligação constante e dir-eta com o S. I. A. e
proporciona a este último todas as informações uteis, principalmente
as fotográfias aéreas e os relatórios dos reconhecimentos à vista.
ARTIGO VIII

Baterias de 'localização

46. A "Bateria de localização" é uma unidade que, dispondo de
aparelhos aperfaiçoados de observação e de escuta, tem por missão:
a) determinar a posição das bàterias inimigas pela ·observação
das chamas, clarões, fumaças e fenômenos acústicos, provenientes dos
tiros dessas baterias;
·
b) exercer a vigilância garal do campo de batalha;
c) regular os ti~·os da artilharia em cortas casos particulares.
47. AS baterias de localização sendo elementos de Exército, são
acionadas pelos S. I. A. dessas grandes unidades; podem, no entanto,
ser atribuídas pelo Crnt. do Ex-. às D. I., e neste caso caberá ao respectivo S. I. A. empregá-las.
Uma bateria de lo~a1ização compreende essencialmente: 1 13ecção
de Comando, 2 Secções de localização por observação terrestre

(S. L. O. T.) e uma Secção de localização pelo som (S. L. S.).

A organizacão pormenorizada destas unidades, o reconhecimento
e a ocupação das posições ,e suas condições de fuiwionamento são
indicadas nos regulamentos especiais.
CAPíTULO IV
EXPLORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELO S. I. A,

48. Para bem cumprir sua missão o. S. I. A. deve:
- centralizar as informações;

-

interpretá-las;
difundí-las.

ARTIGO. I

Centralização das informações

49. A centralização das informações exige meios de transmissões
seguros e numerosos.
Ein todos os escalões pode o S. I. A. utilizar, inicialmente. os
meios de transmis-sões de que dispõe o Corriando junto de quem tra.:
balha; se for neeessário, pede os meios suplementares que lhe sejam
indispensaveis.
É desejavel que os S. I. A. de D. I. e Ex. disponhq,m, sempre
que possivel, de um posto receptor de T. S. F. especial para captar
as mem:agens dJ avião.
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ARTIGO II
Interpretação das informações-

50. A interpreta(;ão das informações compreende duas operações:
1.a, exame critico elas informações obtidas;
2.a, -seu cruzamento (calejo, verificação).
1.a Exame crítico

51. O exame cf'ítico de uma mformaç.ão consisté em determinar-lhe o grau de precisão. Esta precisão depende, antes de tu.do, d~,ts
condi.ções em que a informação foi obtida e do valor técnico e moral
de quem a obteve.
Assim localizaçãv de uma bateria por uma S. L. O. T. é certamente m.üs exata, qnando o recobrimento se der pelo clarão, do que
qUando o for pela fumn.ç}l. mormente com vento forte; do mesmo· modo
uma informaçãu fornecida por um observador aéreo será tanto mais
precisa quanto maior for o número de minúcias planimétrica.g mencionadas na carta, ou no plano diretor existente nas circunvizinhanças do objetivo consiàerado, e quanto mais precisa {ar esta carta ou
'plano diretor..
Todo o oficial do S. I. A. deve, pois, conhecer:
. a) os I,Ilétodo~ dt: t•eferência utilizados pelos diferentes orgãos de
busca;
b) seu grau de precisão nas diversas condições de emprego;
c) o grau de confiança que pode merecer o informante) ou a fonte
que lhe der a informação.
Ele poderá, conforme o caso, representar o valor das inforrilacões
que receber, por um coeficiente conveniente que se denomina "de importância".
2.a Cr·uzamento
(Cotejo, verificação)
52. O cruzamento consiste em confrontar todas as informações
de uma fonte com as de outra-s. Assim uma informação só será considerada exata quando cruzada, isto é, quando sua veracidade: e precisão forem confirmadas por informações provenientes de outras
fontes.
Porisso mesmo, desde que um chefe de S. I. A. recebe uma
informação, deve comunicá-la imediatamente a todos os orgãos de
busca que lhe sfto subCJrdinados e t.ambern orientar suas investigações.
De rnodo alawm deverct 'esperar passivamente por informação e sim
andar ativamente à stta procura.
53. Acontece frequentemente que, para um mesmo objetivo, o
'3. I. A. possuirá informações provindas de diversas fontes:
·
b) Se todas as informações forem incompletas, o S. I. A. as
todas as indica·ções uteis sobre a natureza e a situação do objetivo
(fixadas por coordenadas, sempre que for pos·sivel), poderão se.r:
- mais ou menos comparaveis e neste caso se está de posse da
verdade;
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ou contraditórias.

Neste último caso o S. I. A .. interpreta, então, cada uma delas,

compara-as e faz ·todo o possiv~l para descobrir a verdade, mediante
estudo meticuloso, levando em conta os coeficientes ele importância
atribuídos a cada informação.
Aos poucos chegar-se-á a precisá-las com exatidão.
b} Se todas as informações forem incompletat:, o S. I. A. as
combina e, levando em conta o coeficiente de cada uma, det.ermin:.t.
a localização e as características. mais provaveis do objetivo.
As operações de cruzamento são muito facilitadas pela fotogrOofin. Todo objetivo que for a.ssinalado por uma fonte qualquer e sobre o qual exista dúvida, deve ])r<Jvocar um· estudo fotográfico da
região interet:sada.
Para que o S. I. A. possa efetuar utilmente esta.s operações, é
absolutamente indispensavel que todas a.s informações, mesmo aii
incompletas~ que lhe são enviadas, indiquem sempre ~eu grau de
preeisão.
ARTIGO III
Dltusão das infonnações

54. A informação que não possa ser explm·ada em tempo ut"il,
nenhum valor terá, qualqller que seja -;ua importância e exatidão.
Sua difusão é imprecindivel. Para isto o S. I. A. expede um certo

número de documentos, destinados tanto ao Comando como aos executante:?. A forma de cada documento -pode variar conforme a situação tática, devendo, porem, Sempre que possivel, seguir as indieações
do capítulo I do título II.
·
Em Caso de urgência, a informação será sempre difundida pelof
meios mais rápidos como sejam: telefone, agentes de transmis:?Õe3.
etc. Seu grau de precisão deverá ser sempre indicado.
TITULO li

Funcionamento do S. I. A. nos diversos escalões

CAPíTULO I
ORGANIZAÇ.:\0 DO S. I. A. NOS DlVlmSOS ESCALÕES-MISSÕES

ARTIGO I
O S. I. A. nos corpos de tropa da artilharia

55. Noa agrupamentos, o S. I. A. é dirigido por um ofic1al perténcente ao E. M. do R., que se denomina: "oficial de observação 9
de informação" (4), ·o qual será o chefe do Serviços de Informações da
A1'tilkaria.
Nos grupos, este serviço .será executado pelo "oficial observador"
do gl'lipo.
(4) Enquanto não houyer esse oficial no quadro de efetivos, a instrução corres·
tlOndente será ministrada. pelo ofici~l de transmissões, que serã o Chefe do S:. I. A.
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Tais ofioiais terão por' auxiliares:
·A) No Ag1·upamento: um pessoal de observação e r·egulaÇão,
compreendendo 2 sargentos. 2 cabos A 5 praca.::. de modo a poder
constituir 2 postos (óJ.
B). No Grupo: um pessoal de observação e regulação, compJ•eendendo 3 sargento~. 2 cabos e 2 praças.
56. Este serviço dos corpos de t1~opa de artilharia tem por
missão:
1.0, colher informações de toda natureza sobre:
O inimigo;
O objetivo para a artilharia amiga;
Os tiros da artilharia inirriiga.
2.o transmitir tais informações ao· Comando para permitir sua
Imediata exploração, se a situação o exigir, corno tambem ao S. 1. A.
da D. I.
O S. 1. A. no Grupo

57. O oficial observadm· do grupo, sob a direção do respectivo ·
Domandante, procede ao reconheeimento do ou dos observatórios, estab~lece as prescrições a eles relativas e transmite o mais rapidamente possivel ao S. I. A. ào agrupamento as características do ou
dos obeervatórios, bem como os resultados do giro do horizonte executado de cada um deles, indicando em cada caso a precisão das determinações correspondentes.
Compete-lhe tambem assinalar os tiros ID,Imigos, particularmente aqueles a que .forem submetidas as unidade~ de s~u grupo e
or(!euar a coleta dos fragmentos de projetei~:, assegurando .sua remee?-a ao .agrupamento.
58. Toda ·vez que aparecér um objetivo, o observador informa
ao Comandante ·do Grupo:
O resultado de sua visada sobre o mesmo;
- Sua posição, referida a pontos conhecidos;
- Sua natureza (observatório, tropa, bater-ia, elarão, fumaça,
chamas, etc.) ;
- Se possivel, o ponto ou a zona sobre a qual atira quaLquer
bateria-objetivo;
- Toda informação complementar julgada ut.il.
O oficial -observador do grupo tran-smite todas estas informações
::te S. I. A. do agrupamento, após tê-las precisado st: julgar· necessário·.
O S. I. A. no Ag>·ttpamento,

59. O oficial chefe do S. I. A. do Agrupamento deve:
- coordenar a organização da observação no agrupamento, ajus:tando principalm'ente, o mais cedo que for possivel, a. orientacã.o dos
observatórios (Anexo IV);
(5) E' desejavel que o oficial de observação do aQ:rupamento disponha tambem de:
-um sargento adjunto;
- uma secção de telemetria.
(Vide anexo I.)
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- centralizar e interpretar as informações recebidas dos ::;. I. A.
d0s gn,1pos e das fontes de que dispõe;
organizar a coleta dos fragmentos de projéteis e sua verificação;
difundir as observaç9es que obtiver.
Alem disto compete-lhe propor ao Comandante do _Agrupamento um sistema de alvos auxiliares (vide n. 66).
60. Se as características dos observatórios estão apenas determinadas aproximadamente,- se não exi8tir plano diretor nem dàdos topográficos, ele então:
1.0 , procura fazer englobar-no giro de horizonte de cada observatório os pontos bem nítidos do terreno, a partir dos quais o~ ohj9ilvos pos·sam ser designados;
2.0. verifica se cada observatório possu_e um exemplar do eshoço
perspectiva de sua zona de ação vista dos outros observatórios;
3.0, providencia afim de que a determinação das- posições relativas dos observatórios do grupo c do agrupamento ·seja homogêne-a
e que suas respectivas orientações. sejam comparaveis;
4.0, fixa, caso seja necessário, uma quadrícula única para o agrupamento (anexo li).
61. Organiza desde logo o plano dos objetivos (6) (ou um eoboço panorâmico cotado) .
62. O Chefe do S. I. A. do agrupamento recebe as informações colhidas pelo oficial de ligação d'o agrupamento junto ao R. I.
apoiado.
O pessoal de ligação com a infantaria acha-se efetivamente em
boas condir;ões de prestar grandes serviços não só nos períodos de
'3<:~tabilização como, principalmente,
durante os períodos dP movimentos.
Este pessoal pode fornecer:
- informações relativas àos tiros inimigos dirigido~ contl'a a
mfantaria;
- elementos de informações, recolhendo os fragmentos de projeteis identificaveis.. enviando-os ao Chéfe do S. I. A. do agrupamento (vide número seguinte).
63. Organiza a coleta dos fragmentos de projeteis inimie:ns na
zona que o S. l. A. Di visionário designou ao agrupamento 1 - -identificando-os. Se não possuem os meios necessários à identificação alguris
ddes, envia-os ao S. I. A. da D. I.
64. Quando o S. I. A. do Agrupamento_ dispuser de outras fontes de informações alem das terrestres, interpreta as informações
provenientes de cada fonte e precisa o mais que puder a posicão jo
objetivo.
(6). Este plano, que é estabelecido em grande escala, só compreende a zona de
objetivos; nele figuram as graduações em azímutes correSlpondentes a cada dos obser·
vatórios (vide anexo IU, n. 189).
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A:: informações sobre a artilharia inimiga devem, tanto quanLo
pc•Bsivel, responder aos três quesitos seguintes:
- Onde? - Relativamente à situação da bateria;
-Quando?.- Hora em que foi vista em ação;
- Como? - Sobre o gênero de t.iro e se possivel número de peças, número aproximado de tiros, direção destes ou zona battõa.
65. Toda informaç&.o obtida por um S. L A. de Agrup•m~nto
será. sem demora, tra_nsmitida:
-ao S. l. A. da D. I.;
-ao S. I. A. dos Agrupamentos vizinhos;
- ao Comandante das tropas em ligação com o escalão de artilharia do qnal depende o S. I. A.
A estes destinatários tambem será sempre enviado, em fim de

jornada, um relatório escrito, onde particularmente

s~

indicarão:

- os tiros inimigos a que foram submetidas as unidades do agrupairJento;
- as informações dos observatórios;
- os- resultados· dos e9tudos dos fragmentos d'os projeteis .
•
66.
O Chefe do S. I. A. do Agrupamento, pelo conhecimento
que tem da zona dos objetivos e da organização da observação no
Agrupamento, ftstá naturalmente apto para indicar ao Comandante
do Agrupamento os alvos auxiliares. Este os fixa, após entendxmenlo com o Comandante do Grupo, se julgar necessário.
Imcialmente. os alvos auxiliares serão exclusivamente pontos
caracterfsticos do terreno; depois d'everão constituir uma rede tão
densa quanto pos·sivel, estabelecida em vista de urna melhor utilização tática do conjunto dos fogos do Agrupamento.
ARTIGO Il
O S. I. A. da Divisão

A) Organizaçã.o e missão
G7. O S. I. A. tem nesse escalão um papel importante e, muitas vezes, p1'irno1'dial.
É assegurado por oficiais especializados, que serv1rao junto MA. D., dispondo do p·e.3soal que lhes permita divulgar todos os do-

cumentos neceJSsários c conservar nos arquivos, os dados C.os resultados obtidos.
1~ encarr·egado de coordenar os esforços dos S. I. A. dos agrupamentos, centralizar, estudar e difundir lodU.s as informações obtidas tiobre os objetivos que interessam à respectiva A. D.
Deverá esforçar-se por obter, de acordo com os meios que possuir, o máximo de informações sobre a artilharia inimiga, não só
para informar ·.o S. I. A..do Ex., onre normalmente estas _informações são centralizadas, como tarnbem porque é necessário que ele
possa, em qualquer ocasião, prestar essas informações ao Gen. Cmt.
da A. D., porquanto este General poderá ser encarregado, na zona
de ação da sua D. I.. de dirigir a execução de contra bateria ou de· re.gulá-la em suas minúcias.
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68. O S. I. A. de D. I. dispõe, para executar suas missões, de
numerosas fontes, especialmente dos S. I. A. dos agn).pamentos e,
everítualrn.enle, das baterias de localização.
Funciona o _8. I. A. nas proximidac<es da z.a Secção do E. M. da
D. I. e, e"m mantend_o com ela estreita e constante ligaoão, deve
tomar conhecfmento das inúmeras inforrnaçõe.s, ·que ali são coletadas.
principalmente das que prove-em da aeronáutica.
Afim de que tais Ugações possam ser asseguradas nas melhores
condiç-ões, devem, quando da instalação do Q. G. e P. C., aproximar-se uns do.s outros os diversos serviços de informações. Alem
disto o chefe fa 2.a Secção deve organizar reuniões periódicas, diáriaS ou não, de acorro com a a.tividade das operações, para as quaif
são convocados:
o Chefe do S. I. A.;
o Chefe do S. I. das Unidades Aéreas;
um oficial da 3.• Secção, designado pelo chefe do E. M.;
um oficial do serviço de transmiasõ·e.s.
B}

Documentos a fornecer

69. Distribue perioc'icamente o S. I. A. documentos destinados ao Comando e aos executantes.
·
O va-lor destes documentos e sua amplitude variam em função
de tempo de que se dispõe; .serão tanto mais completos e .suscetíveis
de maior explora~.ão, quanto mais estabilizada for a .situação. ,1.0 Documentos elaborados pelo S. l. A. da D. I., destinados ao
Comando
70. Estes documentos são estabeleyido.s com o duplo sinete da
2.• Secção do E. M. da D. I. e do S. I. A. e se destinam à D. I. e
ao Exército, sendo,- alem disso, enviados a todos os orgãos de busca
da D. I., aos S. I. A. das D. I. vizinhas e ao S. I. A. do Exército.
Compreendem:
a) a carta das baterias inimigas;
b) a cal'ta das zonas batír'as pela artilharia inimiga;
c) a carta dos objetivos importantes;
d) · o gráfieo da atividade da artilharia inimiga;
e) o boletim de informações.
Para cada uma das informaç-ões regi.stadas deve ser mencionado
o grau de precisão com a que a mesma possa ser considerada.
71. A carta das baterias inimigas deve permitir que se faca,
rapi1~amente, uma idéia do desdobramento da artilharia inimiga, de
.sua atividade, do gênero de tiro de cada uma da.s baterias referidas
e do grau de precisão com que essas referências foram feitas.
Estas informações são mencionadas na carta com sinais c.onvencionais.
72. A -carta dos objetivos importantes indica o.s pontos sobre
os quais se produzem as manifestacões da atividade inimiga e a na..
tureza dessas manifestações (movimentos, trabalhos, locais de reunião, de estacionamentos, de desembarques, organizacões de depósitos, etc.) . Se estas manifestações se produzidem periodicamente, a
carta precisa as horas -em que se efetuam.
Tal carta lambem indicará os P. C .• P. O., centros de transmissões, etc., referidos.
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73. A carta das zonas· batidas pela artilharia inimiga deve indicar três zonas com nitidez e servir para tOda .a unidade que chegue
ao setor·. É estabelecida · por períodos, semanalmente, p9r exemplo,
permitindo assim verificar a mudança de regime dos tiras inimigos.
74. O gráfico da atividade da artilharia inimiga indica a comparação entre o número de tiros dados em Ciois períodos de tempo
iguais e consecutivos. F. estabelecido por períodos, dia ou semana,
conforme as circunstâncias.
Tal documento visa permitir fazer uma idéia da atividade relativa da artilharia inimiga.
2. 0 Docume'fttos publicados pelo S. I. A. da D. I. e destinados aos
executantes

75.

Estes documentos se destinam às A. D., aos Agrupamentos

e aos Grupos e compreenr'em:
a) a relação das baterias inimigas;
b) a relação das p.'Jsiçõea suspeitas;
c) a rebção dos .. objetivos importantes;
d) os boletins de informações.
76. A relação das baterias inimigWJ indica, em resUil.l:J. a.s in-·
formações co!lstantes das fichas das batel'ias (n. 81).
77. Relação das· posições sttspe·itas - Na previsão de um
ataque, a-s baterias inimigas atiram comumente de posições de circunstâncias, diferentes das de combate. O S. I. A. não diBporá Cê'
tempo suficiente para referir todas elas se esperar que se revelem
·
no dia do ataque.
Prepara :5eu.s trabalhos pelo estudo das fotografias aér·eas, onde
anota as posições suspeitas (trabalhos, caminhos cobertos, orlas,
etc~) .. Estas posições recebem uma matrícula; se houver tf'mpO, elas
são cuidadosamente amarradas pela Secção topográfica da D. L, o
que permite obter dados exatos sobre .sua localização. Organiza-se
uma relação delaB, a qual é fornecira à aviação para referi-las an...;
teciparlamente.
No dia do combate, se algumas destas posições estiverem reai-·
mente ocupadas, poder-se-á indicá-las imediatamente pOr T .. S. F. à
aviação e obter urh contro!e rápido do tiro desencadeado sobre elas.
78. Relação dos. objetivos i-mportantes - Esta relação P est.abe·
lecida do mesmo modo que as precedentes.
79. Boletim rle Informações -- Este boletim, que, em principio.
sai Ciariamente, cte·ve indicar:
- a atividade da artilharia inimiga;
- as buteriaB referidá.s em ação, discriminando-se as antigas já
referidas e as novas;
- os objetivos amarrados;
-:- as informações. sobre a circulação e aviação inimigas;
- qualquer outra informação que diga respeito à atividade do
inimigo, bem como as pedidas pela 2.a Secção.
80. Arquivos mantidos pelo S. I. A. da D .. J. -O S. I. A. da
D. I. conserva em seus arquivos:
- os documentos por ele C.ivulgados;
- as fichas das baterias:- as fichas dos objetivos importantes;
- o repertório das fotografias aéreas;
- o repertório dos alvos auxiliares.
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BL Fichas das baterias - Para cada- bateria ínimiga referida
organizar-se-á uma ficha, onde constará:·
A .-'- O número de matricula na bateria;
B - Os detalhes da posição:
1) coordenadas do centro da bateria, dos depósitos Ce munição,
dos abrigos e dos P. C. (ou situação precisa, referida a pontos bem
nítidos do terreno) ;
2) a extensão e orientação da linha de fogo;
3) o calibre;
·
4) o grau de proteção.
Informações relativas à sua O.tividade:
dadaB pelos C.ias e horas;
objetiv'Js e gêneros de tiros.
- Informações complementares:
1) os alvos auxiliares;
2) os orgâos de busca que. tenham assinalado a Bateria.
E - Fotorrratia e esboços:
1) um esboço em grande escala (1110.000) da posição;
2) uma fotografia aérea (com indicação do número .e data) que
serviu ·para a sua amarracão.
8'l
Pichas dos objetivos importantes.
o· S. L A. da ·D. I. executa para estes objetivos um trabalho
ap,álogo ao previsto no número anterior.
83. O repertório das fotografias do setor permite achar-se rapidamente os arredores de um ponto indicado por suas coordenadas
ou por qualquer outro meio. IBto será facilitado traçando sobre o
plano diretor ou cartas que s~ possue, a zona do terreno r-epresentada em cada fotografia.
84. Repertório dos alvos auxUiares (7).
E.ste repertório indica:
a natureza do alvo auxiliar, sua descrição e sua silhueta;
a situação deste alvo por suas coordenadás, Sejam:
a) cruzadas, ou
b) amarraras.
C
i)
2)
D

-

(7) Para permitir as Baterias executarem tiros particularmente efical!es sem
grande dispêndio de munições, o S. I. A. determina, nas. regióes provaveis das bate·
rias inimigas, as coordenadas de pontos bem nítidOs do terreno, tais como casas,
árvore isolada, etc., que possam servir de alvos auxiliares. E'· preferível que o n6méro
destes pontos seja suficiente, para permitir escolher, dentre eles, u~ que não dê
senão fracos erros, quando th·er que ser utilizado para um tl-ansporte de tiro. E:s:is·
tinde razões para que se ponha em dúvida a exatidão da planimei:ria do plano
óiretor, as coordenadas de cada alvo auxiliar serão determinadas:
a) pela amarração fotográfica;
b) por interseção de observatórios.
As coordenadas do alvo auxiliar serão tomadas pelo execu.tante no mesmo sistema
das do alvo definitivo (se este for amarrado, tomar as coordenadas amarradas do alvo
auxiliar; se o objetivo é determinado pela S.L.O.T. tómar as coordenadas do alvo
auxiliar obtidas pela S.L.O. T., etc.)~
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as regwes de observação donde estes alvos- são visiveis.
Sempre que for possível, far-se-á ct·esenhar para cada observatório um esboço perspectiva sucinto no qual os alvos auxiliares serão
assinalados com suas distânciaS e derivas de orientaoão.
ARTIGO III
O S. I. A. de Exército

,1)

Organização e missão

85. O S. 1. A. de Ex. tem, na batalha, um papel primordial.
:f: mantido por oficiais especializados, que servem junto à A.
Ex. e dispõem de pessoal necessário. h boa e rápida execução das

múltiplas missões que lhe competem.
Cabe-lhe essencialmente:

-orientar e coordenar oS esforços dos S. I. A. divisionários;

- centralizar, estu_dar e. difundir todas as informações sobre
a arUiharia inimiga;
- fixar, em definitivo, os dados duvidosos;
- obter os elementos relativas à atividade e desdobramento
da artilharia inimiga, que fornecem indícios segu!'Os sobre ·a provavel ordem de batalha adversária;
~ estabelecer os elemento::; necessários para a melhol' efir.iência da contra-bateria e tiros Günlr-a objetivos longinquos impoi'lantes;
- aSsegurar h continuidade do serviço, por ocasião das subs-

LJ tuiçôes das D. I.

Deve particularmente:
- reunir todas as informações relativas aos objetivos de artilharia, qualquer que seja a sua fonte;
- precisar a situação dos objetivos duvidosos ou sobre os

quais os S. I. A. subordinados e vizinhos forneçam informações con..
tradiiórias;
- fornecer aos escalões subordinados os dados e meios necessários ao bom desempenho de suas missões;

-

exercer a fiscalização técnica sobre os S. I. A. das D. L;

- fornecer ao Comando (Ex., A Ex.)· as informações ou trabalhos de coordenação neeessários ao esclarecimento da importância, dispositivo e atividade da artilharia inimiga lia zona de
ação do Exército.
86. O S. I. A. de Ex. dispõe, para executar suas missões, de nu...
rnerosas fontes, especialmente do S.l.A. de 0.1. e das baterias de
localização ..

Estas, quando necessário, podem, pal'a emprego, ser atribui-

das, total ou parcialmente, às D. I. e neste caso, cabe ao S. I. A.
do Ex. coordenar· as suas ações.

87.

'

O Chefe do S. I. A. do Ex., sempre que as circunstâncias o

permitirem-, reunirá, frequentemente (pel'iodicamente; se possível),

os chefes dos S. I. A. de D. I., examina com eles os resultados obtidos, dando-lhes instruções e informações.
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Um representante· da 2.a SecÇão e outro do Serviço Topográfica
da Exército assistem a estas reuniões, durante as quais o Chefe
do S. I. A. do Ex. estuda· as matrículas dos objetivos novos colhi·ctos pelos próprios meios, ou indicados provisoriament.e pelos S. I. A.
das D.l.
Se se operar em· uma zona da qual existam planos diretores
ou um sistema comum de coordenadas preferido pelo Exército,
ele adota as coordenadas que, após discussão, pareçam ser as inais
exatas.
Se novas· informações ou uma interpretação mais profunda
das antigas informações tendem a modificar as coordenadas dos
objetivos anteriormente referidos, eie prepara as retificações necessárias.
·
A atribuição de coordenadas só se torna definitiva depois de
aprovação do chefe da .2.a Stcção.
·

B) Documentos a fornecer
88. O S. I. A. do Ex. publica documentos destinados ao Comando, e aos executantes, análogos aos do S. I. A. de D. I.
O ·valor, a amplitude e precisão desses documentos dependem
da maior ou menor estabilidade das operações bem como do tempo
disponível para a sua elaboração.
·
1.0

-

Documentos publicados pelo S. I. A. do Ex. e destinados
ao Comando

89. Estes documentos são elaborados com o ·duplo indicativo
da 2.a Secção do E.M. Ex. e do S. I. A. Ex., e se destinam ao Comando das D. I. do Ex. de que f_az parte e dOs Exércilos vizinhos,
São tambem enviados aos S. I. A. subordinados e vizinhos.
Compreencte:m:
a) carta do desdobramento da artilharia inimiga;
b) carta das zonas batidas. pela artilharia inimiga;
c) carta dos objetivos importantes, principalmente os que es~ão
fora das zonas de combate imediato das D. I. :
"
d) gráfico da atividade da artilharia inimiga;
e) boletim de informações.
A sua elaboração é feita de acordo com as presCrições estabele~idas

nos ns. 72 a 75.
2.0 -

Documentos publicados pelo S. I. A. do Ex.
e destinados ao$ executantes
·

90. Estes documentos elaborados sob o sinete do S. I. A. Ex.
destinam-se aos S.I.A. subordinados e agrupamentos do Ex.
Compreendem:
a) relação das baterias inimigas;
b) relação das posições suspeitas;
c) relação dos objetivos importantes;
d) boletins de infórmações.
A elaboração destes documentos obedece, em princípio, às prescrições constantes ,dos ns. 77 a 85.
Col, de Leis- V oi. VI
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CAPíTULO II
O S. I. A. NA BATALHA

91 . A importância: relativa das diferentes operacões executadas

pelo S. I. A. (centralização, interpretação, difusão), varia com as
fases da batalha e com a natureza do teatro de operações.
Frequentes yczes o Comando julgará que uma informação deverá ser imediatamente explorada, e que a rapidez de abertura do
fogo sobre o objetivo refei'ido deve levar vantagem sobre o valor da
precisão. A difusão preterirá, então, qualquer outra consideração.
Outras vezes, ao contrário, o Comando julgará que a situação não
exige uma exploração imediata das informações e determillará sua
centralização e interpretação no escalão D. I.
A aQão do Comando traduz-se, para todo S. I. A., pela remessa de ordens aos orgãos de bUsca que lhe são subordinados e por
pedidos dirigidos aos orgãos de busca dos S. I. A. que trabalham
em outros escalões.
Conforme a fase do combate e natureza dos objetivOS\ o S. I. A.
menciona, em suas ordens ou pedidos, a prioridade a dar aos diferentes destinatários das iilformações:
- S. I. A. do escalão superior;
- S. L A. do escalão inferior;
- Executantes (A.D., agrupamento, grupo).
ARTIGO 1

Marcha de aproximação e toinada de contacto

92. A marcha de aproximação é- a marcha executada por uma
Grande Unida,de, a partir do momento que penetra na zona onde
pode ser atingida pelo canhão inimigo.
93. As características desta fase da batalha, sob o ponto de
vista da busca de informações e de sua exploração, são as seguintes:
- transmissões poUco numerosas, ·ctoilde centralização e difusãodificeis;
/
·
fracaS' quantidades de munições a despender, em 'C.onsequência da dificuldade de· réabastecimento;
- objetivos essencialmente moveis, donde necessidade dt3 atacá-los pelo fogo, desde que. sejam descobertos;
- nas zonas que pos:mem cartografia precária, não será possível efetuar operações topográficas precisas; isso impedirá muitas
vezes a determinação ·exata de um objetivo por suas coordenadas;
- os orgãos de busca não funcionam em sua totalidade; em
particular, ó desdobramento das secções de localização, que exige
um certo tempo, é incompatível com o avanço .das tropas.
94. Para que sejam exploraveis, as informações devem ser
PJ'ecisadas e difundidas o mais rapidamente possivel. Nestas condições, a ação do S. I. A. em proveito das nnidacles de artilharia
será particularmente dificil no. escalão D. I. ; ela será eficaz nos escalões, · agrupamento e grupo, sendo, nesse caso, a observação terrestre destes escalões a principal f opte de informaçõés.
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95.. Os S. I. A. de agrupamento e grupo organizam a observação
terrestre em função do avanço das tropas; esforçam-se para deter..:.
minar tão exatamente quanto possível, a posição r·elativa dos diferentes observatórios e baterias; estudain o terreno, esforçam-se
para determinar as posições da artHharia inimiga e os objetivos
importante~~ muitas vezes faceis de serem referidos nesta fase da

batalha.

As informações, exploradas imediatamente no âmnito do· agrupamento, sCto, por outro lado, transmitidas ao~ escalões superio-:res, os quais podem, desta forma, manter-se ao corrente da atividade inimi~a.

96. O S. I. A. de D. I. mantem-se pronto a funcionar, no menor
espaço de tempo, com a totalidade de seus meios.
Para isto:
- acompanha a situação pelas informações dos S. I. A. subordi...,
nados, os reconhecimentos, as fotografias aéreas e as informações
da 2. a Secção;
- toma a formaç~o mais aproximada, que lhe for possível,
daquela que terá
no período que precede imediatamente ao
ataque;
- em ligação com a S. T. D. I. esforça-se por combinar as
operações topográficas dos agrupamentOs no que concerne às po-.
sições dos observatórios e suas direções origens. 97. O Chefe do S. I. A. de D. I. fica, em princípio, perto do Ge".
neral Comandante da artilharia da D. I. e destaca um oficial
para o centro de informações avançado; mantem-se por outro lado
em I igaç.ão constante com o Servi.ço de Informações da Aeronáutica.
·
Logo que a jnfantaria encontre uma resistência um pouco
séria, ele organiza um escalão avançado do 8; I. A. nas· proximidades dos orgãos de busca e do centro de gravidade do desdobramento da artilharia; um outro escalão fica perto do posto de comando da D.l.; mantem o contacto com· a 2.a Secção e o Servi-ço
de Informações da Aeronáutica, estuda as fotografias aéreas e transm-ite ao escalão avançado todas as informações Q.ue puder recolher.

98. As baterias de localização podem ser postas, ·pelo Exército,
à disposição de certas Divisões; são constantemenf.e mantidas em
condições de se desdobrai-em e de funcionarem rapidamente.
Para isto, o Comandante da bateria de localizacão deve receber
informações relativas:
- à situação;
- ao eixo (ou eixoS) e à formação de m?-rcha da baterià de
localizacão;
ao eixo de transmissão a que s~ deve ligar;
às zonas de vigilância normais e- eventuais:
às ligaç.ões a manter;
aos dados que -se possue sobre a artilharia inimiga.
O Comandante da bateria de localizaeão conserva-se em ligação
com os setores e com o Chefe do S. I. A. da D. I. e Ex.
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99. Durante toda a duração da marcha de aproximação cada
S. L. o .·T. tem permanentemente, pelo menos, um observatório em
posição.
.
Os postos alternam-se entre si de modo a ocupar, cOnforme a
progressão das tropas amigas, os pontos do terreno que tenham
vistas extensas -sobre a zona inimiga e permitam ver os observatórios do agrupamento· (ou dos pontos próximos).
·Determina no decorrer desse avanço as coordenadas relativas
dos novos observatórios em relação aos primeiros, e liga aproximadamente, de início, os observatórios de agrupamento aos _observatórios dó posto, de modo a possuir um conjunto topográfico homogêneo, que facilitará a determinação dos objetivos e a exploração
das informações.
O posto central da secção é mantido na retaguarda ou instalado nas proximidades do posto em posü;ão. As informaçõe-s recolhidas são comunicadas imediatamente pelo chefe -.da S.L.O.T.
às troPas de artilharia vizinhas, e pelo eixo_ de transmissões, ao
representante do S. I. A. que se acha no centro de informaç.ões
avançado da D. I.
100. A S.L.S. é puxada inteiramente para a frente, ·devendo
sua testa achar-se, em princípio, na altura do grosso da D .I.
101. Em todos os casos, a b.ateria de localização (S.L.O.T. e
S.L.S.) participa, com as S.T.D.I. e os orgãos dos agrupamentos, nas determinações topográficas que se torriem necessárias,
seja pela ausência de carta em grande escala, seja pela obrigação
de tornar homogênias as determinacões dos diversos observatórios
com o fim de permitir obter cruzamentos uteis.
102. O Chefe do S. I. A. do Exército não pode exercer ação util,
durante a marcha de aproximacâo. Mantem-se entretanto, ao par
da situação, fiscaliza o desdobramento dos S.Í.A. de D.l. e das
baterias de localização postas à disposição das Divisões. Certificase acerca do dispositivo adotado; afim de verificar se Ble garante
a continuida'de de acão das diferentes seccões empenhadas.
_ Reune, enfim, as mformações que recebe e assegura a exploraoao das mesmas.
A~TIGO

li

Frente estabilizada e calma

103. Se a frente se estabiliza, o S. I. A. pode atingir progressivamente seu completo desenvolvimento e seu máximo rendimento.
Traça o Comando um plano de defesa minuCioso. Missões precisas são atribuidas a cada formação de artilharia em caso de ataque
inimigo.
·Em período calmo, a artilharia pode ter interesse em se mimter silenciosa de maneira .a não ser localizada e a poder, no momento
preciso, cumprir plenamente suas missões.
No período que precede à retomada das operações ofensivas, os
tiros necessários são executados- de posições provisórias para as quais
são destacados, por- um tempo geralmente- curto, alguns elementos nômades (secções on baterias) do sistema normal de defesa.
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A exploracão imediata das informações pelos grupos e

,?a~ér:ias, só se justifica em casos bem determi-nados. As baterias

1mm1gas raramente atiram tiros correntes de suas posições normais
de combate; contrabatê-Ias logo· que ai se revelem, seria preveni-las
desnecessariamente e, nessas condições, elas não permaneceriam mais
nessas mesmas posições, quando fosse azado destruí-Ias ou neutralizá-Ias.
•<6lil!i:
O Comando pode, todavia, determinar que sejam reduzidas ao
silêncio certas baterias cujo lira, particularmente ativo, seja . prejudicial às sua"s intenções (baterias cujo tiro perturba os trabalhos
executados tendo em vista uma ofensiva, os· reabastecimento$, etc.).
105. Não tendo a eXploracão um .::ara ter de urgência, os_ S. I.
A. de D. T. e de Exército podem centralizar e interpretar as informações
106. Os S. I. A. de agrupamento e de· grupo aPerfeiçoam a
observ:tção terrestre, estudam seu setores, assinalam as modificações que o nimigo introdús em suas organizações assim como toda
a manifestação de ·sua atividade e manteem constantemente alerta a
atenção de_ seus observadores.
107. O S. I. A. de D. I. torna homogênea, se isto não tiver
sido ainda· .feito, a organização da observação; esforça-se em determinar as pOsições das baterias ativas e daquelas que o inimigo só
deseja revelar no último momento. Para tal muito concorrem os
conhe"cimentos dos regulamentos do inimigo, o estudo das fotografias aéreas, as informações dadas pelos prisioneiros e os documentos
apreendidos.
, Os repertórios desses objetivos são constantemente mantidos em
dia e comunicados aos diferentes orgãos de busca cuja atenção deve
estar permanentemente voltada para eles.
108d O S. I. A. de Exército por seu lado, procura. determinar
por seus próprios meios, o dispositivo da artilharia inimiga e seguir
as modificações de sua atividade.
Depura as informações contraditórias que pode receber das diferentes fontes de informações.
·
109. Em todos os escalões, a atenção do S. I. A. deve voltarse particularmente para os trabalhos que o inimigo possa executar
visando passar à ofensiva e para a determinação de todos os objetivos importantes. Estuda a oirculaç.ão, procura as pistas, os depósitos de material e de munições, as posições de baterias novas,
etc.
110. Todas as informações são difundidas nos documentos
enumerados no Capítulo I do presente Tít1,1Io (ns. 69 a 84; 89 e 9()).
ARTIGO IIl

Ofensiva

i 11 . "ü ataque pode ser precedido de uma preparação de artilharia destinada a paralizar a organização inimiga, destruindo os
obstáculos passivos (redes de arame, etc.} neutralizando os orgãos
de resistência ativa (pontos de apoio, ninhos de metralhadoras e
baterias.) .
O inimigo pode responder a esta preparação por uma contrapreparação na qual tomarão parte as baterias de seu sistema normal de defesa.
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O atacante conhece, na maioria das vezes, apenas uma fração
das ·posições. de bateria& inimigas·: por outro lado, a duração da
preparação, o número de bocas qe fogo, que_ é possível destiD;ar à
contra-bateria e o consumo, são limitados; a contra-bateria só de.verá, portanto, realizar-se, em princípio, sobre as baterias exata-

mente referidas.

Durante o ataque propriamente dito, a infantaria progride co-mumente de objetivo. em objetivo, por. uma série de esforços sucessivos, apoiada à pequena distância por uma parte da artilharia,
-enquanto que outras bat~rias teem por missão neutralizar a artilharia adversa.
·
·
O sucesso da contra-bateria dependerá, de maneira consideravel,
da precisão com que (oram referidas as baterias inimigas conhecidas.
O ataque dos objetivos que se revelam no decorrer da ação (baterias
não referidas, objetivos inopinados, etc.) será tanto mais imediato
.e eficaz quanto mais cuidadoso for o estudo feito a respeito dos "objetivos Sl1speitos".
A) Antes do ataque
112. se o ataque é precedido de uma preparaoão mais ou menos importante, o S~ I. A. aproveita a reação do ·defensor para determinar· ou precisar as posições de suas baterias e dos objetivos
até então desconhecidos ou duvidosos.
Em geral, esta operação será dificil no caso de preparações
pouco possante$ e de curta duraÇão, a menos que a defesa já tenha
revelado todo ou parte de seu sistema de artilharia.
1!3. A eficácia da ação do S. I. A. depende principalmente
do .tempo que poude dispor para se organizar. No ·caso de uma
preparação de curta duração (ou de um ataque por surpresa), o
funcionamento do S. I. A. nos diferentes escalões deve ser então francamente. descentralizadO.
·
114. Os orgãos de '·busca dos grupos e agrupamentos divisionários são orientados, em princípio, para os objetivos cuja resistência se qpõe, à pequena distâ.ncia, à progressão da infantaria. Todas as vezes que for possível, deverão contribuir nas buscas do S. I.
A.· de D. I. cujo papel é importante.
115. O chefe do S. I. A. da D. I. mantem-se, em princípio, perto do· Cmt. da A. D. e conserva-se em ligação com a 2:a .Secção e o
Cmt. das Unidades Aéreas da D. L
Indica aos orgâos subordinados as zonas dos agrupamentos e
providencia para que seus orgãos de informações possam referir
o maior :Ó.úmero possivel de baterias e objetivos importantes.
116. Essas informações r~eunidas no S. I. A. da D. I. per:..
mitem a este:
- seja encontrar em seus arquivos a posição exata do objetivo assiRalado;
- seja encontrar nas vizinhanças dos pontos i:odicados, indícios
de trabalhos que lhe t-enham escapado até esse momento; a amarracão permitirá enUio obter e difundir as características exatas de-sse
objetivo;
- seja fazê-las precisar por outras fontes e deduzir assim, por
confrOnto, os dados- mais exatos.
117. O S. I. A. da D. I. deve difundir, antes do ataque e
a urria hora fixada pelo comando, as informações obtidas,. especificando seu grau de precisão.
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118. O chefe do S. I. .A. do Ex. indica aos diferentes orgãos,
que lhe são subordinados, as zonas normais dos agrupamentos de
artilharia, principalmente os de Exército e coordena a ação dos
mesmos, de modo a ·obter o máximo de informações sobre a. artilharia inimiga (Bias. P. 0., C. Trans., Depósitos, etc.).
119. Todo orgão. de busca, que tenha referido uma bateria ou
um objetivo importante, deverá enviar suas características, o mais
rapidamente possivel:
- em 1.a urgênci;;t: ao agrupamento interessado;
- em 2.a urgência: ao S. I. A. do qual depende diretamente.
120. As baterias que os S. I. A. referem antes do ataque,
classificam-se em três categorias:
a) baterias anteriorménte referidas em ação;
b) baterias que se revelam pela primeira vez ou de posições
amarradas;
c)
baterias que se revelam em posições até então desconhecidas.
Os orgãos de busca teem por missão assinalar o mais· cedo possivel a entrada em ação de baterias das categorias a e b.
As primeiras informacões concernentes às baterias da catego-·
ria c são comumente imprecisas. Todavia, são transmitidas aos
agrupamentos interessados e ao S. I. A. do Ex< ou de D .. 1., caso
sejam exploraveis. Entreta.nto, levando em conta a duração da preparação. e as munições gastas pela contra-bateria, o ·comando pode
ordenar que se precise a informação antes de fazê-la ·explorar.
Quando uma bateria da categoria c foi precisada, passa automaticamente para a categoria., a e a informação é imediatamente
difundida.
B)

Durante o ataque

121. EnquaTito que,· antes do ataque, o estudo da informat)ão
pode ser feito anteriormente à sua exploração, esta torna-se imediata e indispensavel para o tiro quando o ataque é desencadeado.
· Em .todos os escalões, o S. I. A. contribue para descobrir e referir os objetivos que se revelam.
·
Devendo toda a bateria em ação ser .contrabatida, uma vez que
as munições creditadas o permitam, impõe-se uma descentralizar;.ão
<;Ia contra-bateria; dai resulta uma descentralização. do S. I. A.
As informac;:,ões são diretamente enviadas pelas diversas fontes
aos agrupamentos interessados e em seguida aos S. I. A. do Ex.
ou de D. I. ; estes, dispondo de uma documentação mais completa
podem, na maioria das vezes, precisar a informação e melhorar as
coordenadas do objetivO.
Em todos os casos, são os agrupamentos que desempenham nesta fase a parte principal; eles exploram imediatamente por seus própfios meios; as informações obtidas sobre os objetivos que descobrem.
122. · Em todos os escalões o_ S. I. . A. prepara sua progressão futura. Estuda e prepara particularmente a organização do novo
sistema de observação que será necessário estabelecer na zona atualmente mantida pelo inimigo.
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ARTIGO IV

Defensiva

123. Na defensiva, os preparativos de ataque inimigo escaparão, dificilmente, a um Comando vigilante e que disponha de orgãos .de busca atentos. Alem disto, o· número e: a fixidez destes orgãos e o conhecimento -do terreno permitem, antes do ataque, d~ter
minar a posição de numerosos qbjetivos; a rede de transmissõeS_ que
foi posivel estabelecer facilita tambem a centralização e a difusão
das informações.

Ao contrário, a· determinação das -baterias inimigas é em geral
dificil, seja porque fiquem silenciosas e disfarçadas em suas posições definitivas, seja porque somente venham a ocupar estas posições algum-as horas f.lntes do ataque.
Esta indeterminação torna delicado ·o emprego da contra-bate... '
ria, quando esteja jminente o at~que inimigo.
A iminência do ataque poderá ser revelada por uma pL'Cparação
dé arhlharia. A precisão do dia e· hora poderá mesmo ser conhecida,
principalmente pelos prisioneiros.
Compete ao comarido da defesa desencadear, no momento oportuno_, uma contra-preparação, cujo objetivo principal será a infantaria
adversa. As baterias trazidas pelo inimigo, para a zona de reun~ão
de sua· infantaria, poderão igualmente ser contra-batidas na med1dn
que sua determinação ·possa ser ·realizada.
Enfim, quando o ataque inimigo for desenéadeado, Loda. a artilharia em condições de atirar sem perigo para a infantaria amig;1,
partiCipa dos fogos de deter, executadoS com o fim de quebrar ou
dissociar o ataque inimigo, após seu desembocar.
A) Antes do 'lfaque inimigo

124. Os S. I. A. de todos os escalões esforçam-se para informar
o Comando sobre as manifestações da atividade inimiga (tra_balhos,
movimentos de toda a natureza, novas posições de baterias ocupadas,
etc.).
. São orientados particularmente. para a ·busca das informações
que irão contribuir para elaborar oS diferentes planos de .emprego
da artilharia e que serão nec~s_sárias para a execução dos tiros previstos nestes planos.
125 ._ A ação· da artilharia exercer-se-á principalmentA~ sob a
forma de tiros sobre objetivos inopinados assinalados pelos orgãos
de observação e unicamente pelos fogos de interdição _e de inqUietação, cujos resultados, feitos os necessários descontos, correspondam
exatamente ·aos consumos de munição_ ·previStos (passagens obrigatórias, cobertas certarqente ocupadas pelo inimigo, etc.).

Para isto, os S. I. A., operando em ligação com a 2.a. Secção,
esforçam-s_e para fornec~r diariament-e as informações necessárias
à elaboração dos fogos de interdição.
·
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126. Os S.I.A. procuram referir:
- As posições das baterias inimigas (estudo das fotografias
aéreas, circulação, depósitos de munição, eLe.);
- Os trabalhos executados pelo inimigo na zona da 'frente;
esses trabalhos, que podem indicar os preparativos- de ataqua, são
situados e imediatamente assinalados ao Comando;
· - As baterias particularmente ativas e .incômodas; essas baterias constituem o objeto de buscas imediatas; são assinaladas ao Gomando e aos executántes logo t.J.ue forem referidas.
B) No caso em que o a.taque

inim~·go

esteja iminente

127. Se o ataque inimigo é precedido de uma preparação e se
o Comando da defesa prescreveu que a contra-bateria fosse executada
durante a contra-preparação, o S. I. A. de Ex ..fornece aos executantes as informações necessárias. Porem como os orgãos de busca
perceberão neste momento numerosos .fenômenos simultâneos, serlhes-á dificil (a m~nos que a artilharia inimiga não seja muito numerosa e disseminada) determinar outra coisa ciue não seja a ou as
regiões nas quais um conjunto de baterias tenha sido referido (ninho
<le baterias) .
Fica-se obrigado, comumente, a ·só executar a contra-bateria
sobre as posições certamente ocupadas, que- foram exatamente de-terminadas antes do ataque, e atacar as baterias novas apenas quando
o tiro puder ser observado_ (observação terrestre, avião ou balão).
C) No momento do ataq'l!-e

128. Quando o ataque inimigo se desencadeia, vs nrgãos de
busca serão principalmente empregados como orgãos de vigilância
do ·cam-po de batalha. Utilizando plenamente os meios de transmisii.ão pre-estabelecidos o S.l.A. poderá constantemente ]ndicar ao
Comando e aos executantes excelentes objetivos que justifiquem tiros
de artilharia.
Para isto, ordéna-ae ct'e modo particular aos agrupamentus. l:irupos. e S. L. O. T. referit os caminh:lmentos empregados pelO inimigo.
Essas informações· permitirão aos agrupamentos de ação de conjunto
de artilharia pesada adaptar seus nros à manobra da infantaria'
Os S.I.A. de ·D.I. e cte'Ex. devem, por outro ladó;- voltar ~:ua
atençã.o para os deslocamentos da artilharia inimiga, dos quai.s- uma
idéia preliminar poderá ser feita por um est.udo da carta e das fotografias aéreas. Procurará de preferência as baterias que o inimigo
tenha trazido para a frente.
129. A evolução do combate pode trazer como consequê'ncia o
deslocamento· dos orgãos de localização. Este deslocamento necessita
o reconhecimento e a determinação de novos postos, assim como a
instalação de novas transmissões. Essas operações devem ser rápidas
o que requer sejam elas ::ninuciosamente -preparadas.
As S.L.O.T. e as S.L.S. deslqcam-se por escalões, afim de que
possam garantir sef.npre, em condições convenientes, a continuidade
·_da observação.

e
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TíTULO lil

Proteção contra a ação dos S. I. A". inimigos
130. A eficácia dos fogos de contra-bateria depende estritamente
da precisão com que forem referidas as posições. das baterias ini-

migas.
É

então indispensavel que a artilharia tome todas

aq

medidas

necessárias para subtrair suas posições às buscas do S. I. A. inimigo,
com o fim, seja de simular a eficácia dos tiros eventualmente diri·gidos contra elas, seja até mesmo de escapar a esses tiros.
Os meios pará isto utilizados compreeildem:
-- A proteção propriamente dita dos diversos orgãos ativos da
artilharia contra os diferentes proce-ssos de bu:::.ca;
- Os artifícios destinados a enganar o s·.I.A. inimigo.
CAPíTULO I
PROTEÇÃO CONTRA OS DIFERENTES PROCESSOS DE BUSCA
ARTIGO l

Proteção contra a observação terrestre

131. Uma bateria desenfiada às .vistas ·diretas revela-se a um
terrestre seja:
- Pelas chamas;
- Pelos· clarões;
- Pela fumaça ou poeira.
132. A localização pelas chamas é a mais precisa; no entanto,
é facil evitá-la, bastando para isto üm fraco desenfiamento.
133. A referência pelos clarões, de dia, é muito delicada, exigindo
um observador· particularmente habilitado; entretanto, à noite, ao
cair da tard& ou ao clarear do dia, é mais facil e precisa, sendo dessa
forma um dos processos· mais comumente utilizados. Para evitar
esse inconveniente, é necessário dar às baterias desenfiamento suficiente para o fim desejado.
134. A localizaç.ão pela· fumaça e pela poeira é de· precisão mui lo
aceitavel, principalmente .com vento fraco.
- Diminue-se a fumaça, limpando-se frequentemente a alma da
peça e empregando pólvoras apropriadas. Evita-se a poeira pela escolha das posições e, caso possível, regando constantemente o solo ~a
frente das peças.
1'35-. A proteção das baterias contra as vistas terrestres deve.
em consequência, ser procurada:
- No desenfiamento máximo compatível com a missão (desen!iament.o na direção do tiro e tambem· nas direções laterais);
- Na supressão dos clarões, fumaça e poeira./
obsei-vad~r
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Proteção contra a observação aérea

136. As baterias podem s~r descobertas com o auxilio dO àvião:
- Pelo estudo das fotografias aéreas;
- Pela observação direta.
137. O estudo das fotogTàtias aéreas é o processo mais eficaz
para localizar uma bateria em posição. Somente um sistema de disfarce bem compreendido pode prejudicá-lo.
138. No que concerne às baterias, as regras essenciais de disfarce são as seguintes:
- Cortar a regularidade do traçado da posição, tanto ehl largura
como em profundidade; se a posição comporta trabalhos, evit.ar que
os alvéolos tenham o mesmo aspecto, porque na maioria das vezes
a semelhança a trai a atenção;
- Utilizar os recursos do terreno para. disseminar :15 pecas, os
abrigos e as munições (bosques permeaveis oti pomares, taludos e
caminhos abertos) ;
-

Executar os trabalhos sob disfarce;
Evitar as sombras muíto nítidas ·e dissimular as organizações que deixem manchas sobre o solo (entradas de abr]gos, depósitos de materiais sobras dos desaterros, etc.};
- Dissimular o traco do sopro das peças, colocando na frente
dos canhões folhagens ou pedaços de terra com ervas, frequentemente regadas;
- Estabelecer uma disciplina rigorosa de pistas, reduzí-las ao
mínimo. dissimulá-las. para i.sso utilizar as cobertas naturais. prolongá-las para alem da posivão até onde exista um caminho ou posição simulada, evitando seu alargamento nas proximidades do ponto
utilizado.
Todas as disposições acima mencionadas só são válidas q'uando
empregadas em conjunto.
139. Os corpos de tropa de artilharia devem ser peritos na arte
do disfarce, porque nada é mais perigoso do que um disfarce mal
executado.
Em cada E. M. de artilharia. um oficial deve ser encarregado
da direção e da verificação do disfarce das bate.rias; eficácia das disposições tomadas deve ser continuamente verificada pela observacão
aérea.
140. A observação aérea dá igualmente bons resultados na
localização das baterias, principalmente daquelas que estão em ação.
Todavia, em virtude do carater intermitente de sua a,eão, constitue
um processo de busca menos completo do que o estudo. rias fotografias aére.as.
Todas as medidas tomadas para e::capar à 9bservação fotográfica
·são eficazes no caso da observação direta.
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Alem disso, qualldo se aproxima um avião e quando a situação
o permite, toda. a ·bateria em ação- deve suspender o .s-eu tiro; o pessoal deve permanecer imovel no ·lugar em que se encontra. Do mresmo
modo, em uma bat-eria que se encontra trabalhando, o pessoal se
abriga ou pelo menos permanece imovel.
ARTIGO·III

Proteção contra a observação aCústica

i 41. A loc~lização pelo som é tanto ma-is faCil quanto menos numerosa e meno.s ativa for a artilharia, ·e mais disseminada ·esti-ver.

142.

o disfarce

contra o som é muito difícil.

Ele poderá ser obtido, porem, com mafor ou menor aproveitamento, conforme as baterias possam atirar satisfazendo às seguintes
condições:
i 0 , condições atmosféricas especiais:

-vento .violento; a localização é pouco precisa 'com um vento
de 4 a 7 ms.; é impossível com vento mais forte;
- tempo cláro e quente; a localização é então dificil por causa
da '1 refração sonora";
·
- nevoeiro; o estampido dos tiros é amortecido.

2°, grande atividade de artilharia:
- a multiplicidade ·ctos disparos torna seus r~gistos confusos.
Porem,_ se o trabalho da S. L. S. fica por isso .complicado, de modo
algum se· torna impossível.
3°1 escolha da_ posição da bateria:

- as baterias ciu·e se encontram nas ravinas paralelas à frente,
Bão muito dificeis de serem localizadas. A vizinhança dé muros ou
casas· produz tambem ecos que ·pertur-bam o registo da S. L. S.
4°, emprego .de fracas cargas: que dão um so.m mais surdo e portanto mais lento.
ARTIGO IV

Disfarce das organizações

143. As organizações div"ersa.s, observatórios, P; C., centrais.
linhas telefônicas, escalões, depósitos ct:e munições, e~c., facilitam a
referência de uma bateria.
Em consequência é indispensav:el aplicar a essas organizações
regras gerais de disfarce.
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CAPíTULO II
ARTIFÍCIOS PARA FiNGANAR OS S.

I.

A.

INIMIGQB

ARTIGO I

Falsas baterias

144. As falsas baterias permitirão enganar o Immigo desde que
suas posições sejam bem escolhidas e que se procure dar-lhes uma·
certa aparência de vidá; pequenos destacamentos, trabalhos, fogos,
tiros durante a ncdte com uma peça nômade, ·etc.
Alem disso, é vantajoso faz-er nessas . posições explodir bombas
simulando os clarõec; de pai'tida, no momento da execução· de um tiro·
real por uma bateria vizinha.
Este processo é principalmente utilizavel em uma situação estabilizada e calma. Entretanto dá t._ambem ·bons resultados em per f odo ativo, por isso que a- observação estará então forçosamente mais
dispersa e dispõe de menos teinpo para determinar o valor das observações f-eitas.
ARTIGO l i

Mobilidade

145. O processo mais eficaz consiste em utilizar plenamente a
,mobilidade do material para multiplicar as posições. ·Este processo
é mais vantajosO nas situações estabilizadas, porque permite conserv~r silenciosa a posição ·de combate.
TiTULO- IV

Instrução
1415. Sendo de grande importância na guerra. o papel do S. L A .
preciso que seja convenientemente pre.parado desde o tempo de paz.
· Os oficiais, infeÍ'iores e praças a. ele destinados serão selecionado..; e
instruidos com grande solicitude.
São condições essenciais a um oficial do S. I. A. :
- c.onhecer minudentemente o funcio:namento dos diversos orgãos de busca;
·
·
- ter bom se'Ilso, ~atividade e grande experiência de _sua arma;
~ possuir uma sólida instrução científic-a e conhecer algumas
lfnguas estrangeiras.
O oficial do S. I. A. da D. I. e do Ex. alem destas condições
deve .ai'nda estar familiarizado com os regulamentos em vigor no paf.s
inimigo, particularmente os de tiro de artilharia."
~
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CAPíTULO I
INSTRUÇÃO DOS QUADRos-

147. A instrução do pes.soal destinado ao S. I. A. será ministrada nos corpos de tropa e nos cursos -especiais.
ARTIGO I

Instrução .nos corpos de tropa

148. Os oficiais de obseyVaç.ão dos grupos e o pessoal observador, são instruidos em seus respectivos corpos de tropa.
Tal instrucão vel!Sarl;\, principalmente, sobre o estudo e funcionamento da observação terrestre e -compreende:
- o emprego dos seus instrumentos;
- o reconhecimento e OC\lPacão de um observatório;
- a Q.eterminaç.ão aproximada de -suas características logo depois.
Eem perda de tempo, sua ~e terminação precisa;
- a transmissão das informações pelos observadores;
a· construção rápida das pranchetas de cruzamento;
- a determinação dos objetiVos;
- o estabelecimento dos esboços perspectivas e panoràmico6.
Devem frequentemente realizhr-se ex8rcícios práticqs destinados
ao estudo do estabelecimento -e funcionamento dos orgãos de observação. Estes exercícios lambem podem ·ser executados em períodos de
:manobras.
ARTIGO 11

Cursos e estágios do pessoal do S. I. A. dos agrupamentos, das D. I. e dos Exércitoa

149. A instrução doS oficiais que se destinam ao S. I. A. do
Agrupàmento, da D. I. e do EX·, exige um desenvolvimento que exceC.e os recursos normais de um corpo de tropa. Desse modo esses oficiais devem:
A). Fazer cUrsos e-speciais;
B) Efetuar estágios.
150. Os cursos especiais podem ser organizados em um campo
de tiro, onde todas as fontes de informações devem· ser representadn.s. Aí se estuda, minuciosamente, o funcionamento de cada orgão
d~ busca, bem como o papel do S. I. A. nas diferentes fases da batalha.
151. Os oficiais dos S. I. A. de D. I. e de Exército serão lambem chamadoo para efetuar estágios:
A) Nà 2.• Secção do E. M. E.;
B) Nos corpos de tropa da aviação;
C) No Serviço Geográfico do Exército.
-Alem disto devem ser convocados, uma vez por ano, para fazer
exercícios especiais, seja no E. M. E., seja no· E-; M. das Regiõea_
Militares.
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ANEXO I
mat~rial

Pessoal e

dos diversoS S. I. A.

A organiza;do em pe88oat a dar aos diversos S. I. A. será a seguinte:
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Exército ........................... ·:· .. 2

2

I1

Divisão ................................

2

1-1-~2)

I

(2)

Regrmento·

·I

Comando ..........................

1

Se('çfu do observ~J,Ção ............... . 1 .. (4) 6
SecqA<1 de t.elemetrta
........ 7

...............

(5)
(6)

17)

1

2

(8)

---Grup<> ................................. 1

(9"1

5

(]Q)

OBSERVAÇ0ES
(1;

1 Cmt e I Subalterno.

(2)

Sgt. 11rqu1vista

{3)

Equipe· de observação com 2

14)

Ofi~iat

(5)

Sgt .. Ad.iunt.'o' do Chf'tt> do S. I. A.

(6)

2 Sgts ..

Sgt~ .•

2 Cabos e 2 Soldados.

obsefvador
Prac..~as.

Caboe c

<J

(7). 1 Sat .. '2 Cabos rChete~ de postos) e 4 Soldados observadores.
(8)

Cakulistas

(9)

Oficial observador

no~

1 Sgt. 2

Cabo~

e

l

"ioldados.
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153. O material dos S. L A. de agrupamento e da A. D. é tirado,
mediante ordens do Cmt. da Artilharia interessada, do. material ótico,
material de observação e de ~opografia previsto_ para os E. M. dos
Regimentos da A. D.

e

Os quadros abaixo indicam as dotações em material necessárias
·às bate'rias, grupos, regimentos, A. D., assim como ao S. r: A; do
Exército.

I .s
I

DISCRIMINAÇÃO

~

[ii

À

i

~
~

<

.§

4
4

2
8

3
1
1

1
1
1

111'

o

g~

~

I

Oúca e obs~rvação
Circulo de visada com alidade supor.te de binóculo.... 1
Binóculo prismático· X 8 com mi_crômetro ............ 4
Luneta monocular prismá tica de três aumentos com suporte goniométrico ..............•..............
1
·Binóculo prismátlco X 12 com micrômetro ........... 1
Luneta binocular prismátics com suporte goniométrico. 1
Visor monocular iluminado para observação à noite com
dispositivo de iluminação ....................... 1
Visor (',Om micrômetro giratório com dispositivo de ilumuiação ......_............................... · • · • · •
Tel~metro de um metro ................... o • o • • • • • o o o o•
Sitogoniômetro ............................ ~ ........ 2,

I

1
8

I

1
7

I 11

1

1

1

3

....

oOO,O

•o••

o o o•

3

2
1
2

Topografia e preparação do tiro:
Goni6metro-bússola .................................. o • •
Transferidor de paralaX:e com estojo ... , ..........._. • 2
Pranchetas de tiro de O, 70m X O, 70m ............. ; . • • ~ •.
Pranchet.a~ de· tiro de l.OOm X 1.20m .....-...........
3
Pranéhetas topográficas de 0.60m ·X 0,60m ...........
Prumo ............................... , ..... : ......
Declinatória do tipo grande .........................
Alidade niveladora ............ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Tran~feridor de celuloide 0,33m .................... , . 1 3
Transferidor de zinco .. _............................ 3
Régua de zinco graduada ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Régua de madeira graduada......................... 1
DuplO~ecfmetro .....................•..... , . • . . . . . .
4
BÚ&)O!a diretriz iluminada com -transferidor .......... : 1

....
....

2
2
1

ooOO

2
1
3
2
2
2
2
6
3
3

2
6
2

I

1

'2

1
1
2 I 2
2
2
2
2
2
2
2
2
l ' 1
2
2
2
1
3
2
2 • 1

2

I

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DISCRIMINAÇÃO .

Bússola Peigné.. . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .
Lentes cromáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placas estereoscópicas:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Estereoscópico de espelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relógio cronógrafo ............................. , . . .
Bolsa com compasso ................. , . . . . . . . . . . . . . .
Compasso medidor ................. , . . . . . . . . . . . . . . . .
Esquadros de 45 a 60 graus.. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. ..
Teodolitos com dois verniE)rs reiterados. . . . . . . . . . . . . . .
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~

g.

~

o

~

À

<r

.§

1
1
2
1
3
1

2
2
3
1
5

2
2

1

1

1
1

2
1

Mira falante de dois metros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Trena de aço cOm 20 metros.:..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Jogo de fichas.~................................... . . . . 1
Esquadro graduado na escala de 1/20.000. . . . . . . . . . . .
4
Régua eclimetro ............................. : . . . . . . . . . . 1
Tábua de logaritmo a cinco decimais ............ :. . . . . . . 1
Barômetro.- ...........................-..................... .
Termômetro ....................................... .
Tabela de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

g

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
l
1
1
1
1
1
(l)

1
1

1
·1
1
2
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
3
1
1
1
1
2

Secção de telemetria:
Luneta de direção com goniômetro suporte .................. .
Luneta de altura com trütngulo com parafuso calante e
haste articulada e goniômetro ...................... .
Dispositivo de iluminação à noite .................... · ... .
Triângulo com parafuso calante auxiliar idêntico ao da
luneta de altura ............................... .
Mira de visada articulada ............-.............. .
Fita de aço com 25 metros enrolada em caixilho.; ... .
Binóculo prismático X 8 .......... : . ............... .
Cronômetro conta segundos ........................ .
. .. .
Lanterna_ de referência ............ '. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prancheta de 0,60m X 0,60m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
Teodolito com dois verniers ........................ .
Goniômetro-bússola ................... ·.... , ........ .
Declinatória tipo grande._ .................. ·........ .
Alidade niveladora ................................ .
Régua de madeira graduada ......................... .
Transferidor de zinco ............... -...... -. . . . .. . . . . . . . . . . .. .

(1)

2
1
3
1
2
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Exclusivamente para os grupos de 155 e 105.

Col. de Leis- V oi. VI
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DISCRIMINAÇÃO
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.§
á!'
p;

o

e"'
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~

Transferidor de celuloide ...................... ·. . . . . . . • . .
1
Mira falante com 2,00m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
1
1
Cadeia métrica..................................... . . . .
Jogo de fichaa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
BaliBaa. ···"; .............................................. 10
Tábua de logaritmoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bolsa com compasso................................. . . . . . . . . 1
Compasso medidor de um metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . 1
- Régua de t:nadeira graduada tipo grande............. . . . . . .. . 2
Pranchetas de tiro de l,OOm X.1,20m................ . . . .
2
Réguas de cálculo especiais destinadas a resolver, sem
tábua de logaritmos, os problemas da Secção. . . . . . • . . . . . . · 2

ANEXO li

o~·ga'IÍização

da observação

te~Testre

na Divisão

154. A-organização da observação terrestre na divisão tem uma
importância capital. ·Essa importância é tanto maior quanto mais
precária for a cartografia e menos satisfatório o equipamenffb topo-·
gráfico do teatro de operações.

· 155. Para permitir, de um lado, ao S. I. A., utilizando as visadas dos diferentes observatórios, determinar objetivos e difundir
as respectivas posições de maneira suficientemente precisa e, de outro
lado, para permitir às unidades de artilharia explorar- as infor.mações pelo tiro, é indispensave1:
- que a organização topográfica da observação da D. I. (ou do
grupamento pelos menos no início) seja homogênea;
.
- que em cadá unidade de tiro, a organização topográfiCa da
observação e a do tiro tenham sido ligadas uma à outra; ·
- que em todo o setor da D. I. se utilize para a obser.vação e
para o tiro, uma mesma quadrícula das cartas (ou no caso em que
_estas não existam, m:n mesmo. sistema arbitrário de coordenadas) .
Embora a organização da observação, 'concebidci sobre essas
se apresentar sob a,spectos variaveis con(orm.e os recttrsos
disponiveis, deve, em qualquer caso, estar em condições de ser progressivamente completada e melhorada, de modo a tende1' para uina
organização tão perfeita quanto o permita o tempO de ocupação.
156.

bases~ poss~
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ARTIGO I

Caso em que existem planoS diretores

preci~os

e -quadriculados·

157. Neste caso, as operações são relativamente simples; executam-se automaticamente no mesmo sistema de coordenadas. É todavia necessário tornar homogênea, em cada unidadé, a organização
da observação, porcjue esta resulta de dêtermina.ções que não foram
obtidas por uma mesma operação topográfica.
Para isLo:
- ajustam:-se as direções origens dos observatórios;
- melhoram-se as ·coordenadas dos observatórios, os quais se
lig·am, se possível (pelo ·menos no grupo), uns aos outros por uma
mesma operação topográfica.
158. Nas ordens relativas ao desdobramento, o Comandante do
grupamento precisa aos grupos as regiões em que os observatórios
devam ser procurados e, se possivel, os pontos a incluir no giro de
horizonte de cada um deles.
159. Em chegando ao terreno, o oficial observador do gruzjo
determina sumariamente as coordenadas do observatório (caso não
lhe tenham sido dadas); executa, com seu aparelho_ de visada, um
giro de horizonte no qual inclue todos os pontos característicos e, em
qualquer caso, os que foram precisados pelo Comandante do agrupamento. O Comandante do grupo envia a este último as coordenadas'
aproximadas e o resultado do giro de horizonte de seu observatório
(e dos observatói'ios das baterias, -se necessário).
Ajusta as direções origens dos observatórios das baterias e do
grupo.
160. O oficial chefe do S. I. A. do agrupamento determina nas
mesmas condições o ou os observatórios do agrupamento; transporta
para o plano diretor as -coordenadas aproximadas do observatório do
agrupamento e dos observatórios do grupo assim como os pontos característicos que cada um deles visou.
161. Os corpandantes de agrupamento e os comandantes de grupo fazem melhorar, logo que possivel, as características de seus observatórios e ajustar, definitivamente, as direções origens.
As novas características precisas (direções origens e coordenadas)
são comunicadas ao chefe do S. I. A. do agrupamento, que as consigna sobre o plano diretor.
. ·
.
162. O comandante do agrupamento envia ao S. I. A. de D. L
as coordenadas dos observatórios do grupamento e dos grupos.
163. O Chefe do S. I. -A. de ./). I. pode, se para isso dispõe demeios, ajustar as direções origens dos obse1'vatórios dos agrupamentos.

_

ARTIGO l i

Caso em que existem cartas de grande escala (1) não quadrJcula!las

164. Pode operar-se como no caso precedente, porem, é neces-.
sário que o Comandante do agrupamento (ou da A. D.) fixe, de inicio,
o &istema de quadrícula a utilizar (quadrícula normal das cartas ou.
quadrícula arbitrária) .
165 .. Pode-se tambem operar como está indicado nlais adiante.
(i)

Superior a 1/50.000.
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ARTIGO 111

Çaso em que não existe carta ou quando se dispõen1 de cartas de pequena escala (2}

e pouco precisas

166. Nesse CElSO, mais do que em qualquer outro, é indispens~vel
descentralizar a organização da observação. Em seguida, as deter..
minações isoladas são progressivamente ligadas umas às outras_ de
maneira a tender para uma 01'U4riização homogênea, preliminarmente
-..m cada agrupamento e clnpois em toda a D. -I., se possível.
167. O Comandante do grupo_ que ent~e outras coisas, precisou
aos comandantes de bateria's as zonas de observação, faz com que o
oficial observador (e o oficial .orientador, .se necessário) determine
sobre a prancheta (na escala de 1/20.000, por ex.) as posii)Ões respectivas do grupo e dos observatórios de bateria (ou de pontos vizinhos destes últimos, se as posições exatas dos observatórios de bateria não são visíveis. dl) observatório. do grupo) .
Se, afim de ganhar tempo, se .executa inicialniente uma radiação ou caminhamentos distintos, é bom, desde que pos.sivel, reunir
os diversos observatórios em um mesmo caminhamento fechado.
168o Determina· o Comandante da bateria a pooição respectiva
do observatório e da bateria. Se o observatório da bateria não é
visto do observatório do grupo, liga primeiro o observatório da bateria ao po~to vizinho deterrp.inado pelo grupo, operando por caminhamento e-m grande escaH.t e caminhamento de ânguloS o
169 o Prescreve o Comandante do grupo o ajuste das direções
origens dos observatório's do grupo e das baterias (indispensavel, se
a determinação dos observatórios de bateria for o resultado de um
camfnhamento de lados relativamente curtos) .
·
17ú. O oficial observador do grupo transporta .para a prancheta (na 'escala de 1/20.000 por ex.) oo observatórios e as visadas
de cada um deles sobre os pontos fixados p.elo Comandante do grupo
e que foram incluídos no g·iro de horizonte.
Neste momento., no interior do grupo, a determinaçã'o de um
objetivo e a abertura do fogo sobre ele são possíveis.
171. O Chefe do S. I. A. do agrupamento determina por sua vez,
e.om a maior precisão Possivel, a posição· respectiva do observatório
do agrupamento .e dos observatórios de grupo.
172. Utiliza os -observàtórios de agrupamento e de grupos para de- ·
terminar, por interseção, a posição dos pontos característicos do terreno Que serviram ao giro de horizonte. Se nenhuma quadrícula for
dada pela Do I., fixa nma a utilizar no agrupamento e dá aos grupos
as coordenadas dos observatórios ·e dos pontos característicos.
173o Prescreve o aju.ste das direções origens dós Observatórios
(Ver Anexo IV), estabelece-rido em segu-ida, ou fazendo estabelecer,
nma "prancheta de objetivo" (Y.er n. 207, Anexo V).
,174. O Chefe do S. I. A. da Divisão, utilizando, caso lhe tenham
sido atribuidas as S. L. O. T. e as S. L. S., ·e, apelando para a
secção topográfica da Do I. :
- faz -estabelecer uma base' precisa:
- determina, por intersecão, as p·osições dos observatórioS de
agrupamento (ou de pontos próximos, aos quais os grupoS ligarão
(2) 1/SO.ÓOO e inferior.
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seus observatórios por uma radiação ou Um caminhameJ)to) e, se
possível, pontos notavei.s na zona da D. I;
O S. I. A. da D. I. acha-se assim em condições de determinar
os objetivos referidos pelos observatórios e de difundir a informacão, de modo a ·permitir sua exploração pelo tiro.

ANExo'nx
.Exemplo de o1·ganização e funcionamento da obse1•vação terresh•e

no intetior do grupamento
ARTIGO I

Caso em que não se possuem cartas ou quando as existentes são de pequena escala

175. Um agrupamento de artilharia de
recebeu ordem de ocupar posições ao N. e S.
tendendo-se sua zona de ,ação entre a linha:
(inclusive) - MADUREIRA (inclusive) ANCHIETA - VIGARIO GERAL (3) .

três grupos de 105 L,
da VILA MILITAR, esMORRO DOS AFONSOS
INHAUMA e a linha:

O Comandante do agrupamento, em .suas ordens relativas à observação terrestre prescreveu, em particular, que cada grupo reconhece~se ·e ocupasse um observatório:
- o I grupo na região do MORRO DOS AFONSOS;
- o II grupo na região do MORRO DO JAQUES;
- o IH grupo na região de cota 72 (550 m, N. O. do MORRO
DO CAPIM).
Os observatórios devem cooperar nas- reguli:tções e controles de
tiro das unidades do agrupamento e vigiar o terreno inimigo, particularmente na zona afeta ao agrupamento respectivo.
A) Indicações dadas pelo oficial do S. I. A. do ag1'ttpamento
(Vide fig. 1)

176. O oficial observador e de informações do agrupamento {oficial do S. I. A.), completando as ordens do Comandante do seu agrupamento, dará as seguintes indicações:
- Os grupos determinarão as posições respectivas dos observatórios próprios e dos de suas baterias. Tomando como origem das
leituras o sinal de MONTE ALEGRE, farão um giro de horizonte englobando os seS'!-Iintes pontos:
- MONTE ALEGHE:
- MORRO DE GOTA 83 (2,8 kms. N., N. E. do MORRO DA
CRUZ);
- MORHO DA CRUZ;
- MORRO DO SAPÉ;
-COTA 128 (N. E. da EST. MADUREIRA);
-COTA 254 (1,5 kms. S. da EST. MADUREIRA).
(3)

Carta do Distrito Federal, eScala ·1/50.000.
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- A observação será organizada nos grupos de modo a tornar possível a exploração rápida das informações colhidas.
B) Operações a serem efetuadas pelos oficiais obse1·vador(}s do grupo
i 77. De posse das ordens e indicações supra, os oficiais observadores dos grupos fazem seus reconhecimentos:
I Grupo - Observatório no MORRO DOS AFONSOS
178. O oficial observador reconhece:
~ um observatório sobre o MORRO DE COTA 108 (500 ms. S.
O. do MORRO DOS AFONSOS), tendo vistas extensas sobre a zona de
ação de agrupamento;

-

do observatório de agrupamento, os pontos característicos do

terreno que lbe foram indicados pelo oficial chefe do S. I. A.
Determina' a um sargento que desenhe o esboço perspectiva da
zona d_e ação do gr,upo (se possível do agrupamento).
179. Determinará o comandante do grupo aos comandantes de
baterias as regiões onde seus observatórios devam ser procurados e o
oficial observador do grupo indicará aos mesmos o observatório do
grupo e lhes designa os pontos do terreno que hâ interesse em inCluir
no giro de horizonte do observatório de cada bateria.
180. O oficial observador do grupo Jaz então o giro de horizonte
com :;t luneta monocular de suporte goniométrico, tomando como origem das leituras o sinal de MONTE ALEGRE.
181 . Determina a respectiva posição do observatório do grupo e
dos das baterias (por caminhamento ou radiação, na escala de
1/2.000, por exemplo) (4).
182. A seguir tTansmite ao Comandante do grupo o resultado do
giro de horizonte e um esboço cotado indicando a posição relativa dos
observatórios, que serão apresentados da seguinte forma:
I G•·upo- Observatório na COTA 108 (500 ms. S. O. do MORRO
DOS AFONSOS)

I
I
i

GIRO DE HORIZONTE

-----------,;--------~ 'Esboço

Divisão
Pontos visados

1

I

1

MONTE ALEGRE ........ \
M:ORRO DA CRGZ ....... \
COTA 83: .....•......•..
MORRO SAPÉ ...........
COTA 128 ........ ·.........
COTA 254•......•........

·I
"!

!

li

cotado indicando as
dos observatórios

pos~ções

lida

(decigrados)

O

860
784
1.14!

1.301

~

\ Resultado de uma radiação na

I

1
1

escala de 1/2. 000 sobre cada
ponto

I

I
OBSERVAÇõES-- As leituras foram feitas pela luneta monOcular e reiteradas. Com_o origem destas leituras foi tonmdo- o sim.1l de MO!\. TE ALEGRE.
(4) Afin1 de ganhar tempo, o oficial orientadOr pode ser empregado neste trabalho.
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183. Prepara o observªdor do grupo uma prancheta na escala de
.1/10.000 ou 1/20.000 para a qual transporta a posição dos observa..
.
tórios e as visadas do giro de horizonte (5) .
184. Desde que os observatórios das baterias estej'am determinados, faz executar um giro de horizonte com a monocu ar ou o goniômetro sobre os pontos característicos que lhe interessam e deduz, por
intersecção, uma primeira posição aproximada daquelec pontos· característicos. Indica tais posições aos comandantes de baterias.
185. Os. oficiais dos outros grupos procedem ao mesmo tempo
a operações análogas no. que concerne a seus respectivo· observatórios,
enviando ao Comandante do agrupamento o resultado do giro de hori"onle e o esboço cotado.
li

Gr~tpo-

Obse,·vatório no MORRO DO JAQUES

I

GIRO DE HORIZONTE

------------.---------~--:Esboço
Divisão Pontos visados

lida
(decígrados)

MONTE ALEGRE .......•.•
MORRO DA CRUZ ....••...
COTA 83 ..........••......•
MORRO SAPf..: •.......••.•.
COTA "128 ............. ; ... .
COTA 254 ... , ..........•••.

3.229

cotado indicando
as posições dos observatórios

L235
1.257
1.896
1.624
1.693

186.

lll Grupo - Observatório na COTA 7ll
(5!i0 ms. N. O. do MORRO DO CAPIM)

}

GIRO DE HORIZONTE

1

------------.,_~---------: Esboço

Divisão
Uda

Pontos visados

(decfgrados)

I

1

cotado indicando
as ·posições dos observatórios

1

'II

!\IONTEl ALEGRE .•...•••.
MORRO DA CRUZ ........•
COTA 83 .................. .
MORRO SAPl!: ....•......••
COTA 128 ..... , •....... ,,,.
COTA 25~ .••.•...• ,,,., •.•.

2.928
1.358
1.078
1.485
1. 6121.778

(5) Como todas essas oPerações são feitas sobre uma prancheta quadriculada,
pode-se empregá-Ia para facilitar a designação dos objetivos. O oficial observador
pode, co1n efeito, considerar a direção de Monte Alegre, tomada como origem, como
direção arbitrária dos Y positivos. Dá então, nos comandantes de baterias, as coor•
clenadas dos observatórios e as dos pontos característicos.
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C) Opeeâções efetuadas pelo oficial chefe do S. I. A. do agrupamento

187. O oficial do S. I. A. mede com precisão uma base de .100
a 200 metros de um e outro lado do ponto escolhido para observatório
do agrupamento.
·
Escolhe para eixo dos Y positivos a direçãc MORRO DQS AFONSOS
(cota 108) -MONTE ALEGRE e este último como origem das coordenadas; para ter, porem, a zona de ação do agrupamento no 1.0 quadrante, faz uma inversão de origem e toma para coordenadas- do observatório do agrupamento:
X=20.000
y = 10.000

Determina pelo método de intersecção (6) as posições dos diversos
observatórios dos grupos (ou pontos que deles sejam próximos) . Para ·
isto pedirá aos grupos que lhe enviem agentes de ligação, afim de dar
indicações do ponto exato a determinar.
Fornece após, aos grupos, as coordenadas de seus Observatórios
e as dos agrupamentos:
OBSERVATóRIOS

·Agrupamento ..•....•.•..•......•.........•...

I Grupo ................................ ,..... .
II Grupo ..................................... .
111 Grupo .•.....................••.•..........

X

y

20.000
20.000
20.600
21.725

10.000
6.825
9. 775
10.195

188. Com o giro de horiz<mte dos grupos, que deve ser melhorado
pelos interessados, e que agora será dado pelo azímute referido à direcão dos Y arbitrários, ele pode determinar por intersecção (7) as
coordenadas dos pontos característicos do terreno.
Dará então, aos grupos as seguintes coordenadas:
OBSERVA'l'óRIOS

COTA 83 ... , ................................. .
MOÉRO DA CRUZ ....................... ,..... .
MORRO DO SAPJ!: ........................... .
COTA 128 ................. , , , , , ..... , .. , ..... .
COTA 254 ...................... ,.. , .... ,,,, ... .

X

27 .5t-O·

25.220
26.825
26.350
24.585

y

9.480
7.990
5.275
3.575
2.330

(6) A menoS que o tempo disponível não o permita, caso em que a precisão será
fortemente diminuída em vista do erro gráfico a prever,
(í'). Esta operação deve ser feiia mcsm~ para "um ponto pelo menos (antes ele
cobrir a prancheta com tinta), afim de obter a certeza de não ter havido erro de
conju~to, Neste caso obtem na prancheta um chapéu de dimensões aceitaveis que
l~e clã a posição aproximada do ponto X 1 Yr Se as coordenadas dos observatórios
foram calculadas com precisão, e desde que as direções origens tenham sido ajustad3S
de uMa maneira . precisa, o oficial do S ..I. A., a partir das coordenadas aproximadas
X1 Y1 e dos lançamentos definitivos deste ponto em •relação ao! três observatórios,
executa uma intersecção calculada. O cálculo lhe dá um chapéu do qual ele deduz a
ordem de grandeza da precisão de sua base de observação.
.
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189. Determina aos grupós, se julga as operações suficientemente
precisas, ajustarem suas direções origens.
O oficial do S. I. A. pode agora construir a prancheta do

190.
objeti\~o.

Nota- Em certos casos, o processo abaixo (fig. 1) 4 rápido e sufi.cientemente preciso.
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O oficial do S. I. A. eonstroe previamente escalas de tange-ntes
(graduadas de grau em grau de O a 50) correspondentes os distâncias
expressas por um número de centímetros: 10-20-30-40-50. . 110.
Estas escalaS' são construidas em uma tira de papel Cartonado com
alguns milímetros de largura. As graduações são traçadas em todo o
comprimento do papel e numeradas: 0-50;- 1-51;- 2-52 ... 40-99;
- 50-100 (Fig. 2) .

O~t

52

li!>

III

11

Ob

I I
,., 50

t' ~

Fig. 2
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Pode-se assiin utilizar uma· mesma escala nas--posições A B e a D
(Fig, 3).
, .
Cada tira tra-z o número de centímetros p·ara o qtial foi construída.
A

o

n

~

so

I

I
I

.,...,'n/,
I

I

~,;,

.

_____ ____
100

P•

J,.-~----'Cl

Fig. 3

No presente caso o S. I. A. do agrupamento estabeleceu sua _prancheta na escala 1/10.000 entre as abeissas 24 e 33 e as ordenadas 2 e 11.
Traçam-se na prancheta três enquadramentos tais como P1 P2 P3
(fig. 1) ; a cada observatório afeta-se um enquadramento (P1 no interior, P2 no meio e P3 no' exterior) e graduam-se os lados de cada
enquadramento em azímutes.
O- quadro interior correspondente a P1 é 'graduado da seguinte
maneira,:
- traçam-se ·duas escalas de tangentes, por exemplo, as correspondentes a 50 em. e 100 em.
A de 50 em., traçada paralelamente a OY, deve ficar a 50 em. à direita de P1, seja na escala de 1/10.000 a 5 kms., de P1; sua origem
O deve ter a mesma origem que P1 ;. consequentemente as coordenadas
tlestn, orig~m são :
X= 20.000 + 5.000 = 25.000.
y = 6.825.
A escala de 100 em. é tambeni colocada a 50 em. à direita da 1.•
e liga -por uma linha duas graduações quaisquer do mesmo- valor sobre
ns duas escalas; no ponto onde esta linha corta os· dois lados do qualiro, inscreve-se a divisão correspondente.
Cada quadro apresenta então dua,s séries de graduações. A reta
une duas divisões iguais (Ex.: 95) de um niesmo quadro (Ex.: Pi),
representa a visada do observatório correspondente (P1), tendo por
lancamento a divisão da reta (95) .
ARTIGO l i

Caso em que exi.stem planos diretores

191. Existindo planos diretores, a-s operações podem Ser então
conduzidas como se segrie:
192. O~s oficiais observado1•es do grttp_o~:
determinarri as coordenadas ap.roximadas de seus übs~rva
tórios;
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- fazem o giro de horizonte;
- transmitem: estas informações ao grupamento;
- reiteram ó giro de horizonte;
- srrvindo-se das leituras médias. fazem os levantamentos calculados sobre os pontos ct.os quais possuem as coordenadas exatas.
Obteem as.:;im :
- as coordenadas exatas do observatório;
- o azimute origem Ao, de seu giro de horizonte. _
Estas informações .são envü1da.s ao P. C. do agrupamento.
193. O Chefe do S. A. do Ag>·upamento:
- transporta para o pJano diretor as informações enviadas pelos
grupos;
- constroi as pranchetas dos objetivos.
- procede a ajustagem de orientação dos observatórios. (As caracterfsticas dos observatórios são comunicadas em conseqU.ência)-.
Nota - Terminadas as operações supra, os oficiais fornecem os
seus esboços perspectivos e a carta: das partes vistas e ocultas.
ANEXO

IV

Ajustagem das direções origens dos dive1•sos observatórios

194. Se as características dos observatórios podem ser det·erminadas rápida e corretamente por um levantamento calculado, sobre
pontos geodésicos conhecidos, o levantamento pode ser' considerado
praciso e as orientações devem ser boas.
195. Nem sempre, porem, será possivel operar em condições tão
vantajosas. Do observatório ordinariamente só se poderá visar um número muito restrito de pontos geodésicos, situados na zona adversa •a
com azimutes pouco diferentes. O levantamento calculado que resultar
daí terá uma precisão insuficiente; os segmentos capaz-es se interceptarão segundo ângulos muito agudos.
Neste caso faz-se um levantamento atrás da crista e executa-se,
a partir deste ponto até a posit}ão do obs·ervatório, um caminhamento
de lados muito curtos"
·
A posição do observatório· será assim -determinadR com precisão~
porem o mesmo não acontecerá. com a direção; alem disto os erros cometidos não serão absolutamente os mesmos, em grandeza e sinal, de
um observatório a outro. Será então ·necessário ajustar as direções origens destes obs-ervatórios (8) .
196. Poderá existir discordância entre as tramas geodésicas
pr_óprias ou inimigas.
Se os observatórios devem servir para localização dos objativos
é preferível que tais objetivos sejam determinados no mesmo sistema ém que o foram as baterias amigas ancarregadas de ç.ombatê-los;
as, direções origens dos observatórios devem ser ajustadas na zona
.amiga.
(8) Isto é, prender essas direções origens a. uma mesma operação topog.áfica,
afim de que. ·as visadas interiot:es, execLttai:tas dos observatórios interessados, possam
ser comparaveis em precisão.
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Ao contrário será preferível ajustá-las na zona Immig·a se os observatórios devam servir a ragulação dos tiros por observação conjugada de precisão.
19.7. A. ajustagem das direcões ol'igens pode ser feita de diferentes formas:
A) Se as coordenadas dos observatórios foram determinadas com
muita precisão e se ex-iste um ponto bem afastado visível por todos,
calcula-se o azimute observatório - ponto afastado. Apontando os
instrumentos com o azímute assim obtido, realizar-se-á uma ajustagem suficie_nte.
Exemplo: Observatórios determinados co.m a aproximação de 4
ou 5 metros estando o ponto afastado a 20 kms.
B) Se os observatórios são visíveis entre si, pode-se fazer a pontaria recíproca.
C) Poda-se ainda ajustar as direções origens por visadas simultâneas sobre um astro base.
Por tal processo é possivel obter-se o azimute exato de um ponto
bem nítido no terreno.
O giro de horizonte do observatório ficará. assim orientado; este
processo pode permitir retific.ar as coordenadas anteriormente encontradas.
ANEXO

V

Determinação dos objetivos
ARTIGO I

Determinação antes 'de qualquer operação topográfica

198. No interior do grupo, os objetivos são determinados e designados utilizando uma referência, c.om o auxílio de esboços perspectivos cotados, etc .. Para isto o comandante do grupo providencia afim
de que ca:ia observatório tenha, logo que possível, um exemplar dos
esboços perspectivas cotados da· zona de ação do grupo, vista dos observatórios vizinhos.
ARTIGO 11

Detcrrr..il;açii.o no caso em que não se ,disi)Õem de cartas, I.JOrem, foi possivel organizar
topograficamente a observação

199: A o_rganização da observação no interior do agrupamento
(da D. I.) é materializada sobre uma prancheta para a qual 'ão
transportados os diversos obse,rvatórios e suas visadas sobre os pontos
que tenham servido p~ra o giro de horizonte (pontos que, aliás, ruderam ser determinados por interseccão. (Ver Anexo I!) •
'
200. Se um objetivo O aparece e pode ser percebido pelos observadores P~, P2, Pn, dos grupos. estes visam-no. anotam as divisões
lldas e as enviam aos postos de comando· de seus grupos.
· 201. O_ ofic-ial cliefe do S. I. A. utiliza· essas obsP-rvações r~ ara
determinar o objetivo.
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Pode operar como se segue: Procura, a principio, determinar· a pos1çao aproximada do objetivo. Para isto compara a leitura indicadp.. pelo observató.rio Pn com s.s
leituras do giro de horizonte deste observatório· e toma ·a leitura mais
aproximada, correspondente, por exemplo ao pontCI característico M;
deduz daí ·o afastamento angular O Pn M e partindo rto P~ M, traça, com
o auxílio do tr"ansferidor, a reta Pn O. Opera do mesmo modo para
eom os outros observatórios que tenham visado O. Desta forma obtem
geralmente um chapéu que lhe permite determinar aproximadamente
a posição do objetivo.
Caso o chapéu seja pequeno, escolhe o centro como posição do
objetivo; em caso contrário,. refaz suas construções com mais precisão
e, se necessário, retifica as características das observações.
202. Se apesar da ausência de carta, os pontos cara~terísticos do
terreno foram determinados de uma maneira precisa por intersecção e
si se· adotou uma quadrícula, opera-se como se acha ·indicado no art. !II
ou IV (a seguir) segundo as características dos observatórios forem
imperfeita ou perfeitamente determinadas.
ARTIGO Ill
Caso em que se dispõem de cartas em grande escala ou de planos diretores
quadriculados

As cm·acterísticas dos observat61·ios são imperfeitamente
dete1·rninadas

203.
As coordenadas do objetivo O são determinadas por diferença com as coordenadas de um ponto característico vizinho A.
Os erros serão tanto mais fracos quanto mais próximo estiver o
ponto O do ponto A (9) .

,

,.

I

R·

L--=--·· ...,

'o
P,
Fig. 4

(9) Seja P1 (Fig. 4) um observatório ; A um ponto caractei"Ítico de coordenadas
conhecidas ; O um. objetivo; a o ·afastamento angular medido de P 1 entre A e O·
Se, na determinação das coordenadas de P 1, foi cometido um erro e se o observa·
tório foi transportado para a prancheta com suas coordenadas erradas, tal como P' 1,
a '·isada de P 1, sobre O se acha deslocada. O deslocamento da linha de visada ·é
tanto mais fraco, qualquer que seja o erro de posição .de P 1 , quanto mais próximo
estiver o ponto O do ponto A.
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Se o objetivo O aparece, o oficial do,·S. I. A. opera inicialmente

como está indicado no art. II (acima) ; obtem assim um chapéu que
lhe permite determinar aproximadamente a posição do objetivo O.

Escolhe· então o ponto caracterf$tico A mais próximo de O compreendido no giro de- hOrizonte de todos os observatórios que tenham: visado o
objetivo e faz. partindo deste Ponto, a construção precisa das retas P1,
O e P2, O. O emprego da. grade de observação, do cartão de constrtiç.ão
é do cartão transporte facilita este trabalho.
B)

As cm•acte?•·ísticas dos obse1·vatórios são dete'rminadas com
precisão -

204. A precisao obtida neste caso é naturalmente muito maior
do que no caso precedente.
, . Da leitura correspondente a visada feita por um observador, corrigida dos erros relativos à. esta leitura (10), o chefe do S. l. A.
no agrupamento deduz o · azímute do objetivo. Transporta em seguida a linha de visada para a prancheta. Opera assim para dois e,
de preferência, para três observatórios. Neste último caso, si as
visadas forem bem feitas sobre o mesmo objetivo, as direções obtidas
cortam-se, formando um pequeno Chapéu cujas dimensões dão urna
idéia da precisão obtida.
Com efeito : Sejam De d as distâncias do observatório ao objetivo e ao
ponto A.

O deslOcamento O K é igual à soma OL

+ LK.

~Ias:

OL= P 11 R= P 1 P't sen (a-w)
LK= Dsen e
Ora:

Sen e=

M P'1 P1 P'1 sen w
.d

d

Donde:QK~P,P'.[sen (a-w)+ :se~
expressão que tende para zero quando
v pont.:~ O se aproxima de A.

a

w]

tende 'iJara zero e D para d, isto é, <J.uando

(10) Para. cletermina.r esses erros, podc·se empregar o processo seguinte:
Orientar o aparelho de observação sobre um ponto cujo azímudc foi, preliminar·
mente, perfei~amente determinado (por operações astronômic~as ou qualquer ~mtro pro·
cesso); executar com este aparelho, um giro de horizonte reiterado, englobando pontos
de t;eferência suficientemente afastados e constituídos, cada um, por um detalhe bem
nitido do terreno (escolher esses pontos em todos os 50 ou 100 decigrados). Comparar
as divisões lidas no giro de horizonte normal c a média das reiterações; deduzir daí,
por diferença, os erros correspondentes à leitura sobre -cada um dos pontos de re·
ferência. Estabelecer ttm quadro desses erros e operar por interpolação quando se
\'isa um objetivo.
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EX~OUTIVO

Const1·ução da prancheta de -Objetivos

205. A escala a. adotar é a escala máxima que permite obter, sobre a prancheta de que· se dispõe; toda a extensão do terrerio onde
se podem revel~r objetivos.
O modo de operar que se segue dá bons resultados (Fig. 5) •
Sobre aS bordas da prancheta são traçadas graduações corresPondentes a cada observatório.

Sejam:
X= 96572

=

y
99749
as coordenadas de um ·observatório.

A zona de terreno a vigiar está compreendida entre as duas ordenadas 97 e 102 e as duas abicissas 98 e 103.

'"

98

p

Fig. 5

A reta. 103 é graduada em azimutes.
Para isto, tomar sobre esta reta um ponto l\I de ordenada igual
a de P (fig. 5); a partir deste ponto e de um lado e de outro marcar
comprimentos iguais a M N tais que:
MN '= P1 M tg: n

Dar a n os valores de 1O, 20, 30, 40 ... decigrados e anotar os pontos
obtidos 1010, 1020, 1030, 1040 ... à direita; 990, 980, .970 ... à esquerda. A reta de abicissa 98 e as de ordenadas 97 e 102 são graduadas de maneira análoga.
_ .
A 1'eta correspondente ao ·az.ímute n obtem-se ligando às divisões
n duas graduações.
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ARTIGO IV

Exemplo de um caso concreto do funcionamento da observação terrestre de informação

no interior do agrupamento

(Continuação ao exemplo que constitue o assunto
do An~xo III, Fig. 1)
206 . . Cerpa de 10h,30 o S. I. A. do agrupamento recebe as informacões seguintes:
de P,: às 10h,20, fumaça de bateria, divisão 1060 decigrados;
de P,: às 10h,19, fumaça de bateria, divisão 1313, decigrados;
de Pa: às 10h,22, flimaoa de bateria, divisão 1400 decigrados;
207. No momento da recepção destas informações o oficial" do
S.' I. A. do agrupamento supõe que as três observações se referem
a um mesmo objetivo; procura Iog·o verificar.
Constata então que a fumaça foi vista de P, a 1141 - ·J060,
sejam 81 decígrados à esquerda do sinal do MORRO DO SAPE', Traça
sobre o plano diretor, com o auxílio do transferidor, a reta que
faz com a direção P, - SAPÉ um ângulo de 81 decígrados para a
esquerda.
Traça do mesmo modo a reta partida de P2 fazendo a direção
r~ SAPE', um ângulo de 1396 - 1313, ou sejam 83 decigrados
para a e.squerda e a reta. partindo de P3 fazendb com a direção
p, - MORRO DA CRUZ um ângulo de 1358 - 1400 ou sejam 42
decígrados_ para a direita.
As três_ retas cortam-se sensivelmente no mesmo ponto, na regiãô
próxima do MORRO DO SAPE',
O oficial .do S. I. A. conclue daí que as trêS observações se
referem ao mesmo objetiYo e que este se encontra na região do
MORRO DO SAPE'.
O ponto mais próXimo do objetivo compreendido no giro de horizonte· dos três observatórios é o MORRO DO SAPE'. K pois em
relação a este ponto que s~ v a i_ proceder à construção.
Os afastamentoS angulares do objetivo em relação ao ~IORRO
DO SAPE', são:
Para P, = '1141 Para P, = 1396 Para Pe = 11100 -

1060: 81 decígrados
13I3: 83 decígrados
1485: 85 decígrados

208. Para determinar o objetivo pode-se utilizar os transferidores de paralaxe ou empregar o processo seguinte:
Aplicar um papel calco sobre o plano diretor (ou prancheta) .
•.rraçar as linhas:
MORRO DO SAPE' MORRO DO SAPE' MORRO DO SAPE' -

P,
P,
P,

ATOS-

Sobre a linha P, -

·oo
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MORRO DO SAPE' tomar, a partir de

P1, comprimentos de 40 ·e 60 centimetros; em cada um ·desles pontos
A1 e. A2 travar, no sentido conveniente, uma perpendicular à linha
P1 - MORRO DO SAPE' .e marcar sobre essas perpendiculares a partir
de A1 e A2 os comprimentos A1 · M1 e A2 :M;2, l'espectivamente iguais a
40 x tg 81 decigrados e 60 x tg 81 ·decígrados, ·isto é:
A, M,= 40X tg 81 dg
A2 :Lv!2= 60X tg 81 dg

valores que se _pÜct8m achm· imediatamente sobre as escalas de tangentes. Traçar 3: reta M1 M~.
Operar do mesmq. modo para os observatórios P.2 e P3 (11 ) • As
retas M1 M2, N1 N~ e K1 K.:~ formam um chapeu no centro do qual se·
coloca o objetivo. Deduzir os L x e os 1:::.. Y deste ponlo em relação
ao MURRO DO SAPE' e, em conSequência, suas coordenadas.
AR'l'IGO V

Exemplo de determinação de objetivos ntiliznndo informações de diferentes
:fo'ntes

209. Qua'ndo a amarração fotográfica e~) puder ser utilizada,
dará a posição do objetrvo com ma1s precisão que qualquer outro
processo~

A, N, = 40 X tg 83 dg } T
,
A~ N; = 60 X tg 83 dg .
raça.r a reta Nt N2
Para

:O

obServatório P3:

A1 K 1 =40Xtg65dg}
KK
A1 K~= 60 X tg dõ dg · Traçar·a reta 1 2

Todavia, é preciso eStar cerlo de que os trabalhos reconhecido~
sobre uma fotografia correspondem perfeitamente ào ·objetivo. De...
ve-se desConfiar de trabalhos que apareçam nitidamente, os qua1'
podem .Se!' falsas baterias destinadas a dificultar as buscas, mascarando verdadeiras posições bem disfarçadas, situadas a algumas centenas de .metros.
·
210. Antes de recorrer ao estudo da fotografia; o S. I. A .. tem,
pois, interesse em precisar, tanto quanto· possivel, a posição do objetivo, segundo as informações provenientes de outras fontes.
211. Para isto pode operar da maneira segUinte:

-

determma, inicialmente, um P?nto vizinho' do objetivo;
cada informação lhe permite, na maioria das ve·les, traçar
uma linha, lugar do objetiyo (sobre 11 qual se acha o objetivo) ;
(11) Para o observatório P 2 :.
(1.2) Ver Anexo IV (art. 3,0),
Col. de Leis- Vol. YI
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- -estas diferentes linhas, c01~tando-se formam um chapeu· em
r913.câo ao _qual lncaliza-se o objetivo, levando-se em conta a sensibílidade de cada uma delas (isto é, o deslocamento maior ou menor
que sofre esta ·linha na vi:ünhança do ponto a determinar, para um
pequeno erro na posição dos pontos Conhecidos, origens das medidas,
ou para um pequeno en;o nessas mesmas· medidas).
'212.Exemplo:
Carta do Distrito Federal, esc.: 1/50.000.

I x, = 119.000

Or-igens adotadas 1

l Yi

94.000

Um avião assinala uma bateria inimiga em
1

o1

104.ooo

l102.500

O S. I. A. procura confirmar e precisar essa informação. Em
Consequência procede o mais cedo possivel, ao estudo das fotografias
aéreas. Entretanto, sem tardar, aletra as diferentes fontes de que
dispõe.

1.• S. L. S. - Somente os dois postos Q, e Q, da secção registaram a cheg~da da onda.
Coordenada acústica normal deduzida da leitura daS fitas:

(1- 2) = 235
Como lembrança, coordenadas dos postos:

X= 101.052

Q1 {
y =

96143

2.a S. L. 0 .. T. -Somente o posto
p

1

Q2

{X=
104.634
y =' 96.30.5

·p~

da

~ecção,

situado em:

{X=
107.220
y
99,255'
=

viu um clarão na direção de azímute: 3495 dg.
R• Observatórios de Agrupamento situado em:

p0 { x
.

=

y=

Um só observatório P.

lOL735
99,910

viu um clarão na direção de azímute: 3822 dg.
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De posse dessas informações o Chefe do S. I. A. executa as
construções seguintes;
1,0_ EXJ?loração da inform,ação do

pelo

S.L.S.:

Calcula a coord~nad_a .acústiç:a .do ponto aproximado O, indicado.
av~ão, _em relação à base (1 2) e acha:
(1 -

2) = -

231,3

Se uma fonte sonora estivesse situada em O, ela set·ia t•nrontrada sobre uma hipérbole seme-lhante: na vizinhança du [llmtt.l O, a sua
fangente;_ bissetriz --do ângulo Q1 OQ2 e sua çool'denada acústica em
relação à base (1 - 2) seria - 231,3.
A peça a determinar cuja coordenada acústica normal ·deduzida
da leitura da í"lla é - 235, acha-se, por conseguinte, -~obre uma hipérbole paralela à hipérbole do ponto O e a uma di>ri\ncia desta úlyma igual
d, tal que:

a

\'10 dT (1--'2)
d = -------(")

Q, OQ2

2sen--2

fórmula na qual. em particular:
d

T

(1- 2)

=-

235- (- 231,3)

=-

3,7 .

Esta hipérbole é semelhante ·a uma reta paralela à bissetriz do
.ângulo Ql OQ~ situado à direita desta última, pois, que d r é negativo e a urna distância d que o cálculo dá igual a 2i:irn,55 .•
· 2.0 ÊxploTação da in{oTmação do S. L. O~ T.

Pelo cálculo o Chefe do S. I. A. determina
-P1 O e a distância P1 O. Ele encontra:

o azimute da reta

Azimute P 1 O = 3.502 decigrados
Distância P1 O = 4. 571 metros
A pec.a procurada, cujo azímule deduzido da leitur:n dos apareJhos ·é de 3. 495, acha-s~ então sobre uma linha pa·l'ale:ta a P1 O si;.tuada à esquerda desta linha e a uma distância 'de 50m,~7.

3.0 ExploTação· da informação do -observatório Pn..

O chefe do S. I. A. acha do mesmo modo que o objetivo pro•c.urado se encontra sobre urna paralela à reta Pu Of situada à PS-querda desta linha e a uma distância de 12m;68,
(13)

V10 é a velocidade do som- na temperatura de 100.
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CON\?TRUÇÃQ GRÁFICA

Fig. 6

Escala 112000

Ponto

.

a.~roxtma

d

,, ~ 104.000
o .... y = 102 _500

Llx=+lO
Lly=-.83

Coordenadas

reti~icadag;

X(

104.010

y :;: .102 .4 17

Constroi então o gráfico figurado no desenho a"cima (fig. 6) . As
três retas, lugares do objetivo, formam um chapéu. Se o Chefe do
S. I. A. julga não possuir rãzão alguma par.a atribuir um maior·
valor a uma informação do que a outra, situará o objetivo no centro.
do chapéu. As dimensões deste lhe dão uma ordem de grandeza da
precisão obtida. Remete depois a informação s_ob a forma Seguinte:: ·

~ateria

anteriormente referida {

~g~:~gg

= 104.010
C oord enad as re t 1'f'tcad as {_ zy =
10Z.4l7

Precisão:

10 mej;ros
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CÁLCULOS A EXECUTAR

Extens.rJo e az1mute das retas O ·Q1 e O Q2 :

l. 0

102.500 log.
96.143 log.

104.0.00 {
101.052

----

llz=2.948

lly = 6.357

llz = 3,46953
. lly = 3,80325

logtg. g, =" 1,66628
gl = 24°52'46"
g1 = 27. gr. 644

G, = 227 gr. 644
log. 6.x = 3,46953
log. cosec. G1 = 0,37ô0l
log. D, = 3,84554
D, = 7,007 ms. (14)

102. 500 log.
· ~6.305 log.

104.634 {
104.000

----·

llz = 634

llx = 2,80209
lly = 3,79204

!J.y = 6.195 !ogtg. gz = l,Ol005

gz = 5°50'37"
g, = 6 gr. 493
G, = 193 gr. 507

log. !J.x = 2.80209
log. cosec. Gz .= 0,99219

log. D, = 3, 79428
D2 = t\.227 ms. (14)
2,°

Cálculo do

·'t"

normal do ponto 'lprcximado.·

Voo X (1,2) = (6.227 -7 .007) = - 780
log. V10
tog.

't"

+ log.

" '1,2) = logo. 780

(1,2) = !o.c;. 780 -log. V1u

lo~.

780 = 2,89209
log. v,. = 0,52789
Jog. • (1,2) = 2,3.6420
• (1,2) = -

231.3

d 't (1,2) = - 235- ( - 231,3)

=-

23f

+ 231,3 = - 3,7

(14) 6227 e 7007 são tambem as distâ.ncias percorridas pelo som partido do.
ponto O aos politos Q 1 e Qz, respectivamente. Assim se chamar-mos t 1 e t~ os
tempos gastos pelo som em percorrer as distâ.ncias OQ1e OQz,.téremos:
OQ1 = Vto X h = 6227

OQ,

= Vw

X t,

= 7007
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3.° Cálculo do. tlnaulo Q1 b Q2 e de d:
Azimute OQ1 = 227 ~r 644
Azimute OQ, ~ 193 gr 507

log. Vro = 0,52789

Âni(UIO Q, OQ, ~ 34 gr 137

colog. 2 = 1,69897

Q,OQ;
Â.ngUIO

lo•. d (1,2)

~

0,56820

Q, OQ,

= 17 gr 067

1og. cosec.

~

2

2

Q,OQ,
Ángulo - - - - = U5°2] '36" ,8

0,57694

log. d

~

!,37200

d

~

23m,55

2

Extensão e azím'!de da reta P10:
102.500.
99 255

p, { 107.220 {
104.000

!>y ~ 3. 245

~' ~3.220

log t>x
log. !>y

~
~

3,50786
3,51!21

log. tgc g, ~ \.99665
(Jl

= 44°46'46"

g, ~ 49 gr 755

g, ~ 498 dgr.
Gt = 3.502 ÓJl;r.
lo~.

~

Ax

3.50786

log. sen gl = 1,84780
log.
Azfrnnt~

P,o

~

3.66006

lido 3495: •iiferença 7 decia;rados.
log. D

~

3,66006

!og. tg. 7dg,

~

2,04124

log. d

~

1,70130

d

~

5om,27

Extensão e azimute da reta Pn 0:

104.730
p" { 104o000
.~x ~

730

102.500
99.910
!>y =' 2.590

log.
log.

l>x
!>y

log. tg. g,

~ 2,%33~
~ 3,41330

~

!,45ü02

15°44(26"
g, ~ 17 gr. 49
g, ~ 175 dgr.
G, =3825 .
(}2 =
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log.
log. sin.
log.

ax =

711

2,86332

g2 = 1,43343

P,O = 3,42989

Azimute lido 3822, diferença 3 decigrados.
log. D = 3,42989

-

'

log. tg. 3 dg = 3,67324
log. d =·1,10313

d = 12m,68

ANEXO VI

Estudo das fotografias aéreas
213. A fotografia aérea permite:
- descobrir objetivos que escapariam à observação visual;
- transportar, de maneira precisa, estes objetivos para um pla_no diretor.
ARTIGO I

Princípios gerais concernentes ao estudo das fotografias aéreas

214. O estudo das fotografias aéreas necessita, a"nt.es de tudo,
urna,·grande prática. Por outro la"do exige tambem:
-método;
- conhecimento dos princípios, segundo os quais o Immigo- conduz o combate. O conhecimento dos regulamentos do inimigo permite,
com- eJeito, compreender- os tl'ab,alhos por ele executados e seguir sua.
ev,olução; facilita sua busca e explica sua razão de ser.
215. O estudo de uma fotografia aérea compreende:

Operavões preliminares:
- v'er a orientação da fotografia, flexa Norte; orientar a fotografia comparando-a com_ um plano diretor;
- ter em conta a direcão da luz e a direção das sombras projetadas.
1.0

2.o Um estudo de conjunto a olho desarmado, te.ndo por fim
s.pte-eiar:
-· as gr-andes li'nhas do relevo;
- a direção do inimigo;
- os detalhes mais visiveis da região fotografada;
- o .esquema gera~ das organizações e circulações.
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a.o Um estudo min~cioso com o auxilio da lente, para procurar
descobrir os detalhes que não_ apareCem a príori •
.. - explora-se metódica e minuciosamente a fotografia;
-

marca-se . com um sinal todos os detalhes interessantes ou suo-

peitos;
- interpret8.-se cada ponto e discute-se a ~nterpretação enviaáa.
- 216. É preciso conhecer (e- somente a prática permite adquirir
esses conhecimentos) as indicaçõeS gerais que revelam as organizat;ões inimigaB.
As trincheiras são visiveis por seU traçado, que se tra,duz na fo-

togi·afia por um traÇo negro tanto mais apare'Ilte quanto mais pro-

fundas e melhor conservadas forem.
As crateras aproveitadas são caracterizadas por que não apresentam mais seu aspecto normal e observa-se desaterro nos arredo-res;
diferenciam-Se daiS falsas crateras que se reconhecem por eeus bordos
regulares e pela ausência da "estrela de arrebentamento", que é quase
i'rnpossivel Imitar.
.
·
As redes de arame destacam-se em negro sobre fundo cinzento; as
estacas apresentam-se sob a forma de pontos regularmente esp~çados.
Por outro lado são tambem reconhecíveis por sua situação na frente
de trincheiras, crateras, etc.
·
.
As posições das metralhadoras s·ão dificeis ·-de descobrir. Algumas
vezes consegue-se descobri-las, estUdando o terreno e a organização
geral do inimigo, as redes de arame ·e os obstáculos que devem aer
r€'gulai·mente batidos. Nas. trincheiras essas posições são reconheei~·
veis pelas canho.neiras.
Os abrigos reconhecem-se pelos corredores de acesso, pelas entradas que aparecem em negro, pelo· desaterro que existe nas proximidades ..
As baterias revelam-se princip3.1mente pela regularidade da organização, pelas pistas, pelos efeitos do sopro, pelos desaterros, às vezes pela limpeza do ·mato ou por um disfarce mal executado.
Um intérprete habilitado raramente as confunde com- as fáJe;as
.haterias, a..s quais, em geral, apresentam esses índices acusados de
maneira flag-rante ó
As vias de comunicações permite:ffi determinar os pontos sensiveis; são tanto. tnais visiveis quanto mais utilizaveis forem. Na maio~Ja das ve·zes, seguindo-as, encontram-se as organizações melhor cds ..
farçádas (observatórios, abrigos, P. C.).
· Os depósitos de m~mição encontram-se, em. geral, no ponto de
convergência das estradas, das pistas e das vias férreas ou, pelo' me~
nos, nas proximidades destes Pontos.
ARTIGO l i

A estereoscopia aplicada ao estudo das fotografias ·aéreas

217. A visão binocular dá a sensacão do relevo, da profundidade.
E.sta impressão de re1evo é tanto maior quanto maior for o afastamento dos dois eixos óticos.
218. Se, com o mesmo aparelho fotográfico, se tirar duas fotografias aéreas das extremidades de uma grande base, olhando simultaneamente uma da~ fotografias com uma vista e a outra fotografia
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com a outra vista (estereoscópio) sent~-Se a mesma impressão que ·se
sentiria se se olhasse a paisagem com dois olhos tendo um afastamento .
igual ao compriménto da base:
'
.
Esta visão estereoscópica permite ·ver a fotografia com um certo
relevo e, em consequência, facilita a descoberta dos detalhes.
219. Para fazer uma montagem 'estereoscópica é-necessário que
as duas fotografias tenham uma parte comum; para isto é bastante
um recobrirriento ligeiramente superior .. a 1/2. Obteein-se. os melhores
resultados quando o afastamento ·entre os dois pontos de onde são tiradas as fotografias, medido. na escala destas, é sensivelmente igual ao
afastamento médio dos olhos, isto é 65 mm.
220. A montagem estereoscópica das fotografias verticais é feita
do seguinte modo:
-determiná-se inicia:Imente, sobre as duas fotografias, o ponto
principal (encontro das duas diagonais de cada foto) ;
-faz-se coincidirem· as duas fotografias e, da parte comum, extrai-se a parte a examinar;
-colocam-se em seguida as duas provas sobre um cartão, ao
qual são fixadas por meio de pinças, de modo que conservem a ordem
desejada e que a linha que une os dois_ pontos principais seja paralela
b. linha dos olhos;
·
·
-afastam-se ou aproximam-se as duas provas, deslOcando-a~
paralelamente a si mesmas até que se obtenha a sensacão de relevo.
ARTIGO III

Amarrâção fotográfica

A)

Definiçao- Propriedades das· vistas perspectivas-

221. Uma prova fotográfica dá uma "vista perspectiva" dos objetos fotografados; a amarração consiste em transformar essas vistas
perspectivas em planos cotados (15).
O problema geral da amarra,ção é um problema complexo que se
r-esolve com u'a maior ou menor aproximação por meios gráficos
(épur.as) ou mecânicos (câmara clara, aparelhos de foto-projeção).

Fig. 7

IndiCaremos aqu! apenas os meios elementares que permitem
executar, sem erro grosseiro e com uma aproximação suficiente, o pro..blema simples do completamel}to. Consiste. em transportar para um
·(15)

Isto é, planos comportando as alturas ou

'",cotas"

dos pontos.
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plano diretor que já tem numerosos detalhe_s faceis de encontrar sobre

as· fotografias, alguns detalhes novos (por exemplo: organizaç.õe·s·. inimigas, posicões de baterias) identificadas sobre uma fotografia reCente.
222.

Definição e propriedades principais das vistas perspeétivas.

Sendo dado um ponto S, chamado centro de pe1•spectiva ou ponto
de vista, e um plano Q, cha.mado plano de quadro, a Perspectiva de um
ponto P sobre o plano Q é, por definição, o ponto P no qual a reta SP
encontra o plano Q. ResUlta imediatamente de que:
1.0 A perspectiva de uma reta é u:r;:na reta;
2.0 As perspectivas das retas Dl, n~ e Da que se cortam no ponto O
são as retas dl, da e da, concorrentes em um ponto Ü1o perspectiva
de O (fig. 7);
3.0 As perspectivas de retas paralelas, .6.i, !:::.2 e !J.s são retas
concorrentes em um ponto O, ponto de encontro de uma paralela
a D.,, f',, e b traçada de S, com o plano do quadro (fig. 8) .

Fig. 8

Finalmente, nutra propriedade importante das vistas perspectivas
é conservar as relações inharmônicas.
223.

Relações inharmónicas (fig. 9) .

Dados quatro pontos A, B, C e D, situados sobre uina reta, chama ..
se relação inllarmônica destes quatro pontos o -quociente das relações
das distâncias de dois desses pontos aos outros dois, por exemplo:
AB

DE

AG

DC

Se se cortar por uma reta, qualquer feixe de quatro retas situadas
em um mesmo plano, a relação inharmônica desses quatro pontos obtidos é constante; se se considera uma vista perspectiva desse feixe, a
relação inharmónica dos -dois feixes é a mesma.
o,

Fig. 9
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224.

De{~rrnação

das inwgens em uma-·vistq perspectiva.

A fotografia de um terreno plano horizontal tomada com um
aparelho de eixo vertical daria, ovid·entemente, uma imagem semelhante à do terreno, isto é, um verdadeiro plano deSse terreno o qual
bastaria em seguida ampliar ou reduzir para obtê-lo na escala desejada.
Estas condições teóricas Jamais. são preenchidas e a imagem
apresenta sempre deformações· provenientes:
1.0 ; do fato de não se achar 0 eixo ótico absolutamente vertical
no momento em que for Urada a fotografia;
2. 0 , do fato de não ser o· ter-reno, de um modo geral. nem plano,
nem horizontal.
Todavia, em um terreno pouco acidentado, pode considerar-se
essas duas condições como preenchidas. e o proble:rn.a da restituição
torna-se muito mais simples; mesmo nesse caso é essencial notar que,
em consequência das deformações devidas. à perspectiva, uma fotografia tirada de ~m avião não é uma simples rédução ou amplificação
da carta; assim ela não tem escala ou, melhor dizendo, a escala é
variavel de um -ponto a outro, e, em um mesmo ponto, é variavel conforme a direção.

B)

Amal'ração no caso de um

te7'1'C1W

plano

225; Utili.zar, de preferência, o :'processo dos alinhamentos"
cü"mbinad"o, se houver necessidade, com o "emprego da proporção ou
da-escala", ínais excepciona.lmente o processo dos feixes inharmónicos.

· Processo dos alinhamentos
226. Quadr-ícula- Quando a amarração diz respeito a pontos
isolados, e no cas.o que existam numerosos pontos comuns na fotografia
c no plano, procurar duas retas comuns (determinadas 'por ponto~
comuns na fotografia e no plano) passando pelo ponto a amarrar e
permitindo determinar ess·e ponto por intersecção. ..
Quando o "cori'Ipletarnento"_ a efetuar extende-se sobre toda uma
extensão do t13rreno· (organizações amigas o-q inimigas por exemplo)
pode unir-se dois a doi~ os pontos comuns à fotografia e ao plano.
A quadrícula obtid'a pode ser tão pequená quant0 se queira (porque as retas obtidas- cortam-se duas a duas em· pontOs que se correspondem <. que se f.!Ode reu.nir de novo, dois a dois); os detalhes da fotografia contidos em cada quadrado da quadriculagem serão transportados à vista para o quadrado correspondente do plano.
Dá-se a esta operação o nome de quadrículagem: pode-se, aliás.
executá-la de outro modo, procurando transportar para a fotografia
a quádriculagem hect.ométrica da carta; util-izam-se para tal, pontOs
comuns os quais, na carta encontram-se sobre paralelOs ou merid]anos; as retas. correspondentes da fotografia, perspectivas das r-Gws
paralelas, são concorrentes em dois pontos S e· S' (geralmente bastante
rdastados quando o eixo da chapa se achar muito próximo cta vertical
no momento em que for tirada a fotografia) . ' Obtidos um certo nú-

716

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mero de quadrados, pode-se subdividí-los em quadrados tão pequenos
quantos se queira, bastando para isso unir os pontos S e S' aos pontos
de encontro das diagonais (fig. lO) .

Flg. 10

Emprego da prop01'ção ou da escala.:
Vimos que uma fotografia tirada de um avião, ·a qual é uma vista
perspectiva, não tem escala; esta varia nos diferentes pontos da fotografia e para um mesmo ponto, varia segundo a direç.ão considerada.
·Todavia, (e é geralmente o caso), se a fotografia for tirada com
o eiXo ··do ap·arelho quasi vertical, pode-se, porem, com a condição de
operar .sobre distâncias cm'Las, admitir com uma aproximação de
modo geral suficiente, a proporcionalidade das figuras no plano -e na
fotografia.
·
Assim, sendo A e B (fig. 11) dois pontos aproximados da fotogra'fia, cOrrespondentes a ·a e b do -plano, coloca-se o .ponto m porresponderite a lvl (situado sobre AB) admitindo que:
227.

ma MA

=
mb

MB

Fig. 11

Um ponto P, situado fOra de AB, porem, inuito· próximo de AB
(sendo, alem disto, esse comprimento suposto curto) será locado baixando a perpendicular P P' sobre A B e admitindo que:
p P'

P'A

P'B

AB

--=--=--=-p _p'

p' a

p' b

a b
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E' assim, por -exemplo, (fig. 12) que no proce~so de quadrícula,
quando .se quadricuia· a fotografia, determinam-se os lados do quadrado OX-OY, pelos pontos de encontro com retas tais· como AB, que
une dois pontos comuns aproximados A e B.
·

6
Fig. 12

Esses processos só devem ser aplicados com- muita circunspecç!io;
se possível, procuram-se determinações diferentes, baseadas sobre
outros pontos comuns, para obter verificações. Mede-se sobre a fotografia ·e sobre o plano, em volta e perto do ponto a determinar, a
distância de alguns pontos comuns para ·obter a relação de redução,
tendo o cuidado de verificar que sua variação seja :Pequena com essas diferentes medidas.
Enfim, se a carta co:rnporta muito.s pormenores, determinam uma
verdadeir·a quadrícula, permitindo localizar à vista os novos· porme_nores; se a amarraç.ão destes últimos, feita diretamente, .fizer ressaltar alguma inexatidão das antigas minúcias, evidentemente é necessá ...
rio, aguardando que a localização do conjunto possa ser retificada,
conservar a posição relativa de uns em relação aos- outros.
228. Emprego dos feixes Ú<harm6nicos (fig. 13 e 14).

Este ProcessO é mais demorado que Os peecedentes; apresenta
.alem ·disto, o il:tconveniente de· só utilizar um pequel!o número d-e ponto~ e não se preStar bem às verificações·.
Recorrem-se a eles, quando os pontos de referência forem pouco
numerosos, e após haver verificado cuidadosamente no plano _diretor,
que os quatro pontos utilizados e os pontOs a restituir, acham-se sensivelmente no mesmo plano.

Flg•. 1'3
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SBjam a, b, c e d, quatro ponfos da folog-i·afia :ident~fic_ados; com
precisão no _plano diretor em A, B; C e D; quer-se l'eshtmr no plano M, ·uin ponto m da -fotografia. Para ·isto:
10. Unir A a B, C e ti e a a b, c, de m. A 'relação inharmôni~a
das quatros retas ab, am, ac, ad, é a mesma que a das retas AB, AM,
AC, AD;
. 2.0 Colocar uma tira de papel sobre o feixe ab, arn, ac, ad e marcar com o lapis os pontos 1, 2, 3 e 4.
Transportar então a tira de papel a~sim marcada para cima do
feixe AB, AO, AD, colocando-a de modo tal que o ponto 1 fique soDre
AB, o ·ponto 3 .sobre AG e o ponto 4 sObre AD; marcar em seguida
o ponto 2 no plano e unindo-o à A, obtem-se a rda AM·.

d

p
Fig. 14

3°. -Operar do mesmo modo utilizando um dos outros ponto.s conhecidos em vez de A para centro do feixe; obtem-se uma segunda
reta BM, por exemplo; na interseção desta reta com a reta AM já tra.çada, eneontra-se o ponto M.
C)

Amarração" no caso de um te'rreno acidentado

229. O problema d8 amarra Cão, relativamente simples no . caso
de um terreno plano, torna-se muito mais d'elicado, quando se trata
de um terr,eno ac'iclentado (16) .
230. Método das porções -

Alinhamentos cu1•tos.

Quando o plano diretor considerado representa uma figura exata
do ter·reno pode decompOr-se esse terreno, ·no caso de não ser muito
:acidentado, em porções pouco mais ou menos planas, as quais serão
(16) A título de ~ndiqação: Se a f_otografia foi tomada quase verticalmente (caso
geral) as deformfiçÕes devi_das ao Jigur_ad_o do ter"reno são menores no centro
da chapa; nas extremidad;es os. erros sqbr'e às coordenadas podem atingir uma fração
uotav,el, -cerca de 1/4 ou 113 da diferença de altitude do ponto em relação aos pontos
_.-que o cercam e utilizados para a restituição; se o eixo do aparelhO não 'estiver na
-.vertical, o erro pode ser muito· mais consideravel.
:La~tante
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consideradas- isoladamente, empregando-se Um dos prOcessos já indicados anteriormente: alinhamentos, proporção, escala e mesmo quadrícula e feixes inharmônicos para as ·grandes porções nas qUais pelo
menos quatro pontos são conheeidos.
Procurar-se-á, em particular, se se possue um número de pontos
de rderêncw suficiente (caso geral do completamento), utilizar alinhamentos curtos que.s:e apliquem bem sobre o terreno, passando por
pontos a restituir ou em suas proximidades.
O processo dos alinhamentos, de muito simples emprego, tem a
'vantagem de obrigar a uma Compara~ão minudent~ da carta e da fotogfafia; permite, principalmente se 2xistem várias fotografias do terr~no a amarrar, tiraàas com incidências diferentes, ter numerosas verifiraç.ôes e tambem ter uma idéia da ordem de grandeza dos erro~
devrdos ao relevo do solo.
·
No caso em que as minúcias a amarrar forem numerosas (organizações novas, por exemplo), deter·mina-se primeiramente, com cuidado, um -certo número de .pontos da trama aos quais os pormenores são
e-m seguida amarrados à vista.
231. Cqso ele um terreno mttito acidenta.do.

O -problema torna-se então partic1,1larmente dificil, sobretudo
quando o figurado do terreno do plano diretor- deixa a desejar quanto
à exatidão e quando. os pontos já restituidos são pouco numerosos.
A localização só será obtida, em geral, pouco a pouco, após o estudC' de numerosas fotografias e, .Particularmente, de fotografias estere·oscópicas que permitam, pelo exáme do relevo do terreno; evitar
certos erros grosseiros.
Dever-se-á sempre, no caso eonsiderado, ser demasiado prudente
na utilização dos resultados obtidos.

ANEXO VII

Estudo dos f?·aymentos dos pro;'ef:'eis

232 .A colheita· dos fragmenteis dos projeteis é realizada pelos
corpos de tropa; CJ S. I. A. para obtó-la, provoca as ordens do co-mando.
A remessa dos fr·a-gmentos de projeteis. para que seja util, deve
ser aeompanhada de uma ficha individuá! indicando:
- o dia e a hora do tiro ·c-orrespondente;
- o lugar onde foi apanhado o fragmento.
O estudo destes fragmentos exige que ·mi oficiais do S. I. A.
possuam· todas as informações conhecidas sobre as munições e os materiais utilizados :pelo inimigo.
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Para- identificar um material qualquer, ·estudam-se determinadas
caracteristicas dos fragmentos.
1. 0 O caUbre é medido por intermédio ·de um calibrador (placa
metálica contendo entalhes circulares .correspondentes aos diferentes
calibres).
'
Este processo só da resultado com os fragmentos de grandes dimensões que não provenham de projeteis explosivos de aço, cujos,
estilhaços são deformados pela explosão.
2. 0 O sulco deixado pelas J•aias sobre a cinta de {orçamento, que
pBrmite determina-r a· distância constante entre duas- raias consecutiv.as. Isto demanda o conhecimento prévio da relação existente entre o

c

ealibre C e o número de raias N, que geralmente é igual a - X 3,14.
3.0

4.o
6.0
6.o

N
A largura do anel onde se engasta a cinta de {orçamento.

A posição da cinta medida por sua distã.ncia do culote.
O Iiúmero dà cintas num mesmo projetil.
A cor da parte exterior do ·projetil.
A espoleta, e em sua falta, as· dimensões do ouvido do pro-

7. 0
jetil •
. 8.0 · A espessura do projetil, no centro do cu lote.
Se o projetil" não explodiu, o·seu exame deve ser feito com as necessárias precauções; pode medir-se seu comprimento. e ler as marcas
pintadas ou impressas.
233. Deve-se, pois, procurar conhecer desde o tempo de paz, as
caracteristicas supra citadas das mUnições usadas pelo inimigo.
ANEXO VIII

Modelos de documentos publicados pelo S. I. A. e lista dos sinais
convencionais
234.

Modelo do Boletim de Informações.
P. C. em ...... às ...... horas.

1.• D. I.
A. D/1.
S. I. A.
BOLETIM DE INFORMAÇÕES

Periodo de 21 de maio (20 horas) a 22 de maio (20 horas)
I !I UI -

Atividade da artilharia inimigà.
Densidade das posições de baterias referidas (por km.
de frente).·
Novas posições de baterias referidas em ação.
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Aviação 1mmiga.
V - ID.formações obtidas sobre a circulação inimiga.
VI -Informações obtidas pelo. S. I. R. (17).
VII
Informações diver~as.
VIII - Impressão de conjunto.
'I'V -

(a) X, Gen. Cmt. A. D.
(ou por P. O.- o Chefe do S. I. A.)
Visto

.z,

Gen. Cmt. da D.I.

(ou por P. O. - o Chefe do E. M.)
235.

Modelo de ficha de bate>•ia.

1.0 Ex.
A. Ex./1.
cS. I. A.
~------,

I

78 _

·Coordtonadas do centro X

.,

=

Y=
Fotografia n, ....................., .tirada em 19-V-33

Croquis esquemático (ou pedaço
do plano diretor)
Foto

Explicação sumária

ExemPlo:

Direção: N. N.O.
Comp-rimento da frente ...........•
Calibre .......... , ....... , .. , ..... .
N. de espaldões. , ................. .
Objetivos principais., ...• , .....•..•
Informações diversà.s ... , , .... , , .••
.Atividade da ba-l:eria ..... , .....••••

(Vista em -ação·:
2 v~zes a 27
vezes a .28

~

l"4

(17) Serviço de Informa~Jões -radioteleg-ráfico.

Col. de Leis-'Vol. ·v:r

46

722

ATOS po· PODER EXECU'l'IVO

Relação das baterias inimigas.

236.

referidas em 28 de maio (20 horas)

As baterias grifadas em vermelho são as que foram novamet;~.te
referidas após a publicação da última relação, relativa ao período de
2é a 28 de maio.
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Sinais convencionais utilizados nas cartas das baterias.
'I -

1\o

BATERIAS

Sinais relativos à ocupação da posição.

a) Baterias cuja localização exata foi comprovada no período pa1;a.

o qual a carta f_oi estabelecida.
75 e 105 C ..................................... .
()
105 L. e calibres superiores......................
@
b) Baterias cuja ocupação precisa não foi comprovada no decorrer do período para o qual foi estabelecida a carta.

2.0 Matrícula, número de peças identificadas, calibre, indicamse por meio de uma fração. cujo numerador é a matrícula e cujl)..
denominador compreende dois números: .o primeiro indtca o número.
de peçàs identificadas~ e o segUndo o calibre.
78-82
Ex.:
2 - 75
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Grau de precisão da localização.

Se a posição da bateria for exatamente localizada, a matrícula é
inscrita no interior de um retângulo.
78-82
Ex.:----2-75
4.0

no

Atividade.

Número de vezes que a bateria inimiga foi assinalada em ação
considerado.

p~ríodo

uma vez

tres vezes

0

Q-

dua.'s v.ezes

quatro

vezes

cinco

vezes

'""

9 -95.0

Bateria anti-aérea.

/1
6.0

li ~

Objetivos e gêneros de tiro.·

O objetivo e o gênero de tiro são indicados por meio da _________ _
teria-objetivo, traçada somente em suas duas extremidades, e teúdo,
na extremidade correspondente ao objetivo a matrícula da bateria e
uma letra C'onvencional indicando o gênero de ti~o:
Destruiçãó
Deter . .
Interdição
Inquietação
Contra-bia
. .... .... ...... .... .... .. ...
Regulação . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
· Tático . . . . . . .... .,. .. • .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .

D
d
I

i

CB
R
.T
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Exemplo:
78-82J
·-

·"

2-75

·oll

-~

Nota - As baterias antigamente referidas são inscrltás em cor
negra e as novas em vermelho.
OUTROS OBJll'l'IVOS

L®
"Q, O. do 2•Ex,

lfiJi
Q, G. <la
1• D. I. em
1° escalão

~

C. de Grupamento ou
R. A.

zo

A6,

u..

ao Ex.

P. C. da
Bda. C,

3• D. C.

4~

~

QEJSJ
.Cmdo

P. C. do

em

escalão

P. C. dA

P. C. da ID/1

P.

Q. G. da

2• D. C.

~'

.P. C. do
R. 1•

P. C. do ll!llo

Posto 6Uco

Central telefõ.aka qualquer

••

õ
P. O. de Cmdo.

P. O. de Art.

. -.,
........
'l.

·Central telef8nica com 4 di·
teções

Jt,

a.

.
8

Depósito de

muni!ião

~

C. L. li'.

Campo baN

Campo de tra·
ba1ho

Campo· auxiliar
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DECRETO N. 7.363-

DE

10

DE JUNHO DE

721>
1941

Concede inspeção permanente para o curso secundário furulamentat
mantido pela Escola Normal Livre "Pat1·ocinio de São José",
em Lorena~ Estado de São Paulo
O Presidente da República, resolve, nos termos do art. 55 do
decreto n. 2L241, de 4 de abril de 1932, conceder inspeção permanente ao curso secundário fundamental mantido pela Escola Normal !,ivre "Patrocínio de São José", com sede em Lorena, Estado de
São Paulo.
Rio de Janeiro, em 10 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS .

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7. 365 -

DE

1o

DE JUNHO DE

1941

Concede 1VJConhecimento ao "Curso Especial de Educação Física do
Estado do Piauí"
O Presidente da República resolve, nos termos do art. 23 do decreto-lei n. 421, de H de maio de 1938, conceder reconhecimento
ao "Curso Especial de Educação Física do Estado do Piauí", com sede
em Terezina.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 7.366 -

DE

10

DE JCO'IHO DE

19/d

Concedé reconhecimento ao "Curso Provis61·io de Educação Física",
de Santa Catarina
O Presidente da República resolve, nos termos do art. .23 do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento ao
"Curso Provisório de Educação Física", com sede ·em Florianópolis,
Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1941, 1200 da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cap<>nema.
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DECRETO N. 7.370-

DE

EXECUTIVO '

12

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João. Pereira Quintella a pesquisar salitre e cristal de rocha rw município de Campo Formoso do Estado
da Baía
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 7 4, letra a, da Constituição:, e nos termos do decreto-lei .
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Pereira Quin-

tella a pesquisar salitre e criStal de rocha numa áreà de duzentos

e trinta e dois hectares e quarenta áres (232,40 Ha), situada na
"Fazenda P.a.nelas~'. lugar denominado ''Tiririca", município de Campo
Formoso do Estado da Ba•ia, área essa delimitada por um trapésio
que tem um vértice colocado a dois mil e setecentos metros (2. 700 m),
rumo sessenta e oito graus sudoeste (68°SW) do ângulo sudoeste
(SW) da sede da "Fazenda Panelas" e os lados teem os seguintes

comprimentos e orientações: dois mil e novecentos metros (2. 900 m),

trinta e oito graus sudoeste (380SW); mil e cem metros ( 1. !00 m),
norte-sul (N-S); três mil setecentos e quarenta metros (3.740 m),
trinta e oito graus nordeste (3SONE) e setecentos metros (700 m),
cinquenta e dois graus noroest.e (52°NW), respectivamente. Esta autorização é 'outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, 111, IV, 1VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorizacão poderá utilizar-e~ do
produto da pesquisa para fins de estudo ~obre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art.· 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de MinaS, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4ü
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesqui.sa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia de dois conf..<?s
trezentos e .trinta mil réis (2 :330$0) e será transcrito no livro própriO
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as· diS'Posiç:ões em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de· 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República
GIDTQLIO VARGAS.

Carlos de ,Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.396 -DE .16 DE JUNHO DE 1941
Autoriza despeSas relativas ao Porto de Vitória

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam autorizadas as despesas, constantes do orçamento que com este baixa, rubricado pelo diretor da Divisão de
Orçamento· do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, na importância de 481 :572$057 (quatrocentos
e oitenta e um contos quinhentos e setenta e dois mil e cinquenta e
sete réis), relativas ao Porto de Vitória, de que é concessionário o
Estado do Espírito Santo.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULiO VARGAS •

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.399-

DE

17

DE

JUNHO

DE

1941

'Concede reconhecimento à Escola de Belas Artes de São Paulo
O Presidente da República, usando da atri_buição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos ·dos arts. 17 e 23
do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, decreta:

Art. 1.0 É concedido reconhecimento à Escola .de Belas Artes
de São Paulo, com sede na Capital do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 RevOgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de junbo de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'rULIO VARGAS.

Gustavo Capanerna.
~ECRETO

N. 7 .I106

-

DE

18

DE

JUNHO

DE

1941

Concede à "Sociedade Inhandjara de Mineração Limitada" autorização
para func}onar como empresa de mineração.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 É concedida à "Sociedade Inhandjara de Mineração Limitada", sociedade por quota·s de responsabilidade limitada, c.om
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sede na cap-ital do Estado, de São Paulo; .autorização para funcionarcomo empresa de· mineração de acordo ·co.m o que dispõe o artigo
6.0, § 1.0 do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig<>
de Minas), ficando a. mesma sociedade obrigada a cumprir· integralmente as leis e regulamentos em yjgor ou que vierem a vigorar so~
--bre· -o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário_.
. Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos d8 Souza Duarte.

DECRETO N .. 7.408

-DE

18

DE JUNHO DE

19H

Outm•ga a Mauricio ""Wagner concessão para o ap1·oveitamen;to de
enm•gia hidráu!ica até 196 kW., cor1·espondente à descarga de:
derivação de 2. 350 litros e à aUura de queda de 8,'5m, numa
queda ddgua, situada no Rio Capiva1''Í, no local Vau, distrito

d.~

Alto Amparo, munü:ípio e comwtca de Tibagí, Estado do Pa·raná
O Presidente da
fere o art. 74, letra
do Código de Águas
8.0 do decreto-lei n.

República, usando da atribuição que lhe cona, da Constituição, e nos termos dos arts~ 150
(decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e
852, de H de novembro de 1938, decreta:

Art. 1.0 É outorgada a: Mauricio Wagner concéssão para o aproveitamento de energia hidráulica até 196 kW., corresponderüe à
descarga de derivação de 2.350 litros e à altura 'de queda de 8;5 m,
mima queda dágua situada no rio Capivarí; no local Vau, distrito
de Alto Amparo, município e comarca de Tibagí, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A energia a ser aproveitada será destinada
ao uso exclusivo do concessionário. '
Art. • 2.0 A título de exigências preliminares das contidas no
art. 158 do Código de Águas, e que; por isso m'esmo, deverão ser
cumpridas integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o
presente decreto, o concessionário obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de ·um ('1) ano, contado da
data. do registo deste decreto na Divisão de Águas, em três (3)
vias:
a.) dados sobre o regime do curso dágua a aproveitar, principalmente os relativos à descarga de estiagem e à de cheia, assim
como a variação do nivel dágua a montante e a jusante da fonte de
energia a aproveitar;
·
b) ·.planta, em escala razoavel, da área onde se fará o aproveitamento da energia; abrangendo a parte atingida pelo "remous" da
ba~ragem; perfil do rio a montante e a. jusante do local do aproveitamento;.
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c) método de cálculo )ig, ._barragem, projeto, é pura, justificação
do tipo adotado; dados. geológicos relativos no terreno en) que -.será
eonstruida a barragem; -cálculo e dimensionamentp dos vertedouros,
co'mportas, adufas, .tomada dágua, canal de derivação, disposições~
que assegurem a·· conservação e a livre circulação dos peixes; secções 1ougitudmaiS. _e transversais; orçamento;
·.
d) egndutos· "forçados; ·cálculo e justificação do· tipo adotado;:_
plant~ e' _perfiL COm todas as· in<licaçõ8s ner.essárias, ohserYando :·,s
_ seguintes e9calaS·-:. ·para as plantas, um por duzentos (1/200) e, para
os perfís, _horiza·ntal UIH por duzentos (1/200), e vertical um por
cem (1/100)·; cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio, se indicadà; __.assentameA_to e fixação pqr meio de pilares, pontes e blocos·
de ancoragem, seus cálculos e desenhos; orçamento;
e.) edifíC'o ·da usina; cálculo, projeto e orçamento;
turbinaS,
.fust~ficação do tipo adotado, seu rendimento em diferentes cargas,
em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; indicação da- velocidade característica de embalagem ou disparo, sentido de rotação_~
indicação da velocidade com 25, 50 e 100% da carga; reguladores
e aparelhos de medição; desenho das turbinas;. tempo de fecha·mento; canal de fuga, etc., oroamentos respectivos.
li - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições dás norma~
seguintes, que estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Ingenieure (V. D. I.)
b) Arnerican Society Mechanical (A. S. N.)
c) British Engineering Standards Association (B. E. S. A.)
Parágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou normas inferi·Jr-es aos acima estipulados, sejam- ou_ não deles derivados.
III - Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo eom o decreto n. 13 de 15 de'
janeiro de 1935.
'
IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um( 1) mês, contado da data da publicação da respectiva aprovação da'
minuta pelo Ministro da Agricultura.
V - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas,.
para ·os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de janeiro de 1935, sessenta (60) dias depois de registudo no Tribunal'
de Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será'
preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. ·4.0 A presente Concessão vigorará pelo prazo de trinta (30')'
anos, contados da data '-do registo do respectivo contrato na Divh;fí.O'
de Águas.
Art. 5.° Findo o praZo da concessão, as instalações de produção de energia hidráulica reverterão -para o patrimônio do Estado·
do Paraná, mediante indenização do seu custo histórico, isto é, cto·
capital efetivamente gasto, menos a depreciação.
§ L 0 Se o Governo do Estado do Paraná não fizer uso desta
faculdade, fica livre ao concessionário obter prorrogação da concessão ou repor, por sua conta, o curso das águas no seu primitivo-estado.
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§ 2.0 Para efeito do parcigi'afo anterior, fica o concessionário
.obrigado a dar conhecimento ao Governo Federal da decisão do I1:s:
-ta do do Paraná, e a entrar com· requerimento de Drorr'ogação ou
{iesistência desta ou revisão conforme for, nos seis (6) últimos
meses de vigor da concessão.
·
Art. 6.0 O concessionário, dadas ·as condiç.ões peculiares do
aproveitamento,, fica obrigado à -reserva dágua, de que trata o. artigo 153; alínea e, do Código de Águas.
Art. 7.0 O concessionário gozará, desde a data prevista no
n. V do art. 2.0 e enquanto esta· concessão vigorar, dos faVores
constantes rlo Código de Águas (arts. 151 e 161) .
Art. 8.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
,530

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1941, 1200 da Independência e
da República.
GETULIO V AH.OAS.

Carlos

de

Souza

Duart'e.

DECRETO N. 7.1d6- DE 19 DE JUNHO DE 1941
.Modifica o uniforme dos ministros do SupJ'emo 1-'ribunal M'ilitar, e
c1·ia um distintivo

'0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica modificado do .seguinte modo ·o uniforme dos
ministros do Supremo Tribunal Militar:
a) A esfera prateada das mangas dos uniformes de pano (túnica,
.gabardine, casaca, sobrecasaca e jaquetão) é substituida pelo distintivo
usado nos uniformes de 1.a gala (desenho anexo n. 1), reduzido, porem, à metade do seu tamanho, tambem bordado""a fio de ouro (desenho anexo n. II) ;
b) A esfera de metal das mangas dos uniformes de. brim ou de
linho é· substituidá pelo mesmo distintivo dos uniformes de 1..a gala,
reduzido, porem, a um- terço do seu tamanho, tambem bordado a fio
de oüro, sobre pano preto e adaptado a uma placa de metal, com pregadores (desenho anexo n. III) ;
c) O distintivo das mangas da beca 'dos ministros togados é substituido pelo de que trata a alínea a, (desenho n. li);
d) Fica criado um distintivo igual ao do desenho n. IV, em miniatura proporeional (diâmetro 0,02m) confeccionado em placa de ouro,
para ser usado na lapela dos trajes ciyis, como botão, em solenidades
civis ou militares.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1941; 120.o da Independência. e
53.o da Repúbliça.
GETULIO VARGAS •

Etirico G. Dutra.
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DECRETO N. 7.418-

DE

20

DE JUNHO DE

1941

Declara de utilidade pública a "Instituição Carlos Chag_as"
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Instituição Carlos Chagas", .com sede neBta Capital, a qual satisfez as exigências do art. 1.0 da Lei n. 91, de 28 de agosto de 1935, e, usando
da atribuição que lhe confere o art. 2.0 da eitada lei, decreta:
Artigo únko. É d~clarada ·de utilidade pública, nos termos da
mencionada lei, a "Instituição Carlos Chagas". com sede nesta Capital.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisc;o Campos.

DECRETO N. 7.435 -

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza a sociedade de mineração "Citra Mina Limitada" a fazer a
lavra de paolim e associados no município de Ubá do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 '(Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a sociedade de mineração '~Citra Mina
Limitada" a fazer a lavra
da jazida de caolim e associados, existente
no lugar denominado '1 Fazenda do Pinhão", município de Ubá do
Estado de Minas Gerais, área de trinta e três hectares e oitenta e oito
áres ( 33,88Ha.), delimitada por um retângulo que tem um vértice
colocado a quinhentos e sessenta metros (560m.), <tua:r:enta graus sudoeste ( 40°SW) da confluência do ribeirão do Divino éom o córrego
Água Santa e os lados adjaCentes 'teem os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: setecentos metros (700m.), trinta graus sudoeste (30°SW) e quatrocentos e oitenta e quatro metros (484m.),
sessenta graus sudeste ( 60°SE), respectivamente. Esta autorização
é outorgada mediante as condições constantes do parágr·afo único do
artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código nã.o expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada e recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais, venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um
e meio por cento (1,5%) do valor da produção efetiva da mina, em
eumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. .3.0 Se a- cencessionária da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40
do éitado Código.
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Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados nO art. 71 do mesmo -Código, na for~a deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da, Produção-

Mineral, após o pagamento da taxa de seiscentos e oitenta mil réis.
(680$0) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1941, 120.0 da Independência "
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

CarloS de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 437 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autm·iza a Companhia de Mineração de Ferro e Carvão, Sociedade Anónirna a fazer a lavra de minério de ferro no município de OuTo·

Preto do Estado de Minas Gerais

·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere
a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

9 art. 74, letra

, Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração de Fet·ro e
Carvão, Sociedade Anônima a fazer a lavra da jazida e minério de
ferro de sua propriedade exi1stente em terras da Fazenda da Fábrica,
no distrito de São Julião, município de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais, numa .área de trezentos e· trinta e tr.ês hectares (333 Ha), delimitada por' um contorno poligonal de quatorze (14) lados que tem
um vértice no ·altO do Morro Redondo coincidindo com um marco de
pedras de forma piramidal a mil duzentos e trinta metros (1230 m),
rumo sessenta e um graus trinta minutos sudeste (61° 3WSE) da con-fluência do córrego Jacutinga com o cónego da Prata e cujos lados
teem os seguintes comprimentos e orientações: cento e vinte metros
(120 m), três graus quinze minutos sudeste (3.0 15'SE); duzentos e
cinquenta metros (250 m), vinte e quatro graus .quinz-e minutos sudoeste (24°15'SW); duzentos. e cinquenta metros (250 m), vinte e um
grauiS quarenta e cinco minutos sudoeste (21°4·5'SW}; quatrocentos e
oitenta metros (480 m), quarenta e cinco graus noroeste ( 45° NW) ;
trezentos e quarenta metros (340 m}, trinta e sete graus su'd:oeste
(137°SW) ; trezentOs metros (300 m), oitenta e sete graus trinta minutos sudoeste (87° 30'SW); noventa metros (90 m), trinta graus
.trinta minutos sudoe8te (3QO 30'SW); três mil duzentos e cinquenta
metros (3250 m), sessenta e quatro graus noroeste (64° NW); cento
e ·cinquenta m·etros (150m.), cinquenta e nove ,gr:aus e trinta IDinutos nordeste (59030'NE); quinhentos e trinta metros (530 m), quarenta e cinco graus, trinta minutos nordeste (45° 30'NE) ; duzentos e
vinte e cinco metros (225 m), oitenta e um graus quarenta e cinco rríinutos nordeste (81° 45'NE); seiscentos e setenta e cinco metros

ATOS DO PODER EXECUTIVO

735-

(675 m), •oosenta e oito graus quarenta e cinco minutos sudeste
(6SO 45'SE) ; duzep.tos e sessenta e cinco metros (265 m), sessenta e·
cinco ~aus quinze minutos nordeste (6-5° 1'5'NE); dois mil seiscentos
e setenta metros (2670m), sessenta '6 qua:tro graus quarenta e oinco
minutos sudeste (64° 45'SE) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo único do al't. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 3t.~: e suas alíneas, alem das seguintes e de
outras do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da aQtorização fica obrigada a recolhera'Os cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano três por. cento
(3 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 2.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será decla-.
rada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão suJeitas às s-ervidões de
solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40"
do citado Código.
·
Art . 5.0 A coricessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Minel'al e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por titulO este_ decreto, queserâ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento· do selo de seis contos seiscentos e sessenta
mil réis (6 :660$0).
Art. 7.0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Jari.eiro, 25 de junho de 194.1, 120.0 da Independência e 53.oda República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 438 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Orestes de Paiva a pesquisar mica e-associados no municipio de Governador Valadares do Estado de
Jiinas Gerais.
O PPesidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei·
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Orestes de Paiva
a pesquisar mica e associadOs numa área de trinta e oito hectare:!~
(38 Ha.) em terrenos devolutas situados na cabeceira do ribeirão·
São Domingos, distrito e município de Governador Valadares, EStadO de Minas Gerais, área essa. delimitada por um quadrilátero que
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tem um vértice a quiuhentos e. setenta e oito metros (578m.), rumo

·(magnético) ·sessenta e três graus Quarenta e cinco minutos sudoeste
(630 45'SW) da confluência do córrego do Rancho com

o

córrego

.ffosé Emidio e cujoOs lados teem os seguintes cotnprimentos e orien-

"tações magnéticas: setecentos e noventa e seis rrietros (796m.) .se-

tenta e cinco graus nordeste (75°NE) ; seiscentos e noventa metros

(690m.), um grau e trinta minutos sudeste (i030'SE); duzentos e cinquenta e oito metros (258m.), cinquenta graus sudoeste (50°SW);
oitocentos e setenta e quatro metros (874m.), quarenta e dois graus
noroeste ( 42°NW). Esta au\orizacão é outorgada mediante as con. dições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,· II, UI, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas

-neste iiecreto.

Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiO
'dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Cód1go de Minas, se ocorre"
rem os motivos previstos n,os números I e 11 do citado art. 24 e no
.art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins de pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
·Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
,discriminados no a:d. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6:0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
;áutêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta mil réis
(380$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
·da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art .. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
.53.0 da República.
GETULIO V AROAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.439-

DE

25

DE JUNHO DE

1941

.Autoriza o cidadão brasilei'Y'o Geografo de Barros Amora a pesquisar
berilos e assoCiados no municipio de Arassuai, Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe r.onfere
art ..74, letra a, da .Constituição .e nos termos do decreto-lei número 1:985, de 29 de jane>ro de 19~0 (Código de Minas), decreta:

·O

Art. '1:° Fica autorizado ·o cidadã'o brasileiro Geografo de BarAmora a ·pesquisar berilos e associados , numa área de oitenta
'hectares (80 Ha.) no lugar denominado "Olho d'Agua", distrito de
Jtaporé, 1municfp'io de ~rassnai, Estado de Minas .Gerais, área essa

~ros
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delimitada por urri retângulo tendo um- vértice situado a quinhentOs
metros (500 m), rumo sessenta e três graus· trinta m"inutos sudoeste
(6312 30' SW) da confluência dos córregos Capãozinho e Olho d'J,_gua
e cujos lados tcçm os seguintes comprimentos e orientações: mil metros (1. 000 m), oeste (W.); oitenta metros (80 m), sul (S.) . Esta
autorização é outorgada mediante ·as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus númeroS I, li, JII, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
. Art. 2. 0 O concessionário da autorizaç.ão poderá utilizar-se ào
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do S 1. 0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se vcorrerem os motivos previstos nos números I e II do cit?.do art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo vara os fins de pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.

ArL 5.0 O concessionário da àutorização será fiscalizado pelo
üepar·tamento Nacional da Produção Mine_ral e gozará dos favores di3criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de oitocentos ·mil réis (8~)0$0)
e será t.I'ansci'ito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minei·al do Ministério da Agric-ultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as clispcsições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho do 19/d, '120. 0 da Independêncja e 53.0
da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.

DECRErro N. 7 .41!0 -

DE

25

DE JUNHo DE-.19ld

A utm·iza o c-idadão bTasileiro Redelvim Andrade a pesquisar mrm-

ganês e associados e qua·rtzo no municipio de Buen6polis, do
Estado de Minas Gerais

O Presidente da Repúblic.a, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19-10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Redelvim Andrade
a pesqüisar manganês e associados e quartzo numa área de sessenta
hectares (60 Ha.) em terrenos de sua propriedade na Fazenda da·
Prata, distrito de Augusto de Limà, município de Buenópolis, do
Estado de Minas Gerais, limitada por üm retângulo que tem um dos
vértices à margem esquerda do córrego de Sousa; à distância de
duzentos metros (200 m), rumo leste-oeste (EW) do entroncaCol. de Leis -

Vol. VI
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rnenLo da estrada da casa da- FazP.nda da Prata com a que parte
da Estação de Augusto de Lima óara a Serra do Cabral e cujoS
lados adjacentes a esse vértice r·eem os seguintes cmnprimentos e
orientacões magnéticJs: mil e duzentos metros (1.200 m}, rumo
oeste-leste (WE) ; _quinhentos rrietros
(500 Tilj, rumo norte-sul
(NS) . Esta autorização é outorgada mt~dianle as condições do artigo 16 do Código de Minas e sc>.us núme>ros I, 11, li!, IY, VII, IX e

outras do citado Código não

creto.

expn~ssamenLe

·

mencionadas neste de-

Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se rio
produLo da pesquisa para fins ric estudo sobre o rniriét;io e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do. § 1.0 do art. 24 e do arl. 2G do Código de ~\'f i nas, se ocorrerem os motivo$ previstos nos números· I e p du citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
ArL. 4.0 - As propriedade~ vizinhas estão sujcilas às servidões
·-dé solo e_ subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção 1üneral e gozará ·dos· favores
discriminados no art. 71 do me::;mu C6dtgo, ua turnn_l d·este al'tigo.
Art. 6.0 O título da· autorizaçfiu de pesquisa, QtlC:' ~el'á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de seisc.enlos mil rPis (600$0)
e sErá transcrito no livro própl'io da Divisão de Fom(:nlo da Produção· Min~ral do Ministério da Agricullura.
Art., 7.0 R8vogam-se as disposições em conf!'át'in.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1941, !20. 0 da fnrlependência
e 53.0 da República.
GETULIO VARG:\S.

CarlrJs de- Souzn nuart-e.

DE.QRE'l'O N. 7. 4/d - DE 25 DE JÚNHO DE '1 841
Autm·iza o cidadão brasileiro Nicolan J.}?'iolli a pesquisar calcáreo no
municipio .de 1'attti, ao Eslo.do de Sõ.o Páulo
O Presidente da República, usando da airibu1ção que lhe confere
o art. 71,, letra a, da Conslituição, e. nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código· ele l\hnasi, decreta:

Art. Lo Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicolau Priolli . a
pesquisar ealcáreo numa área d8 cem hectares (100 Ha.), situada no
Bairro das Pederneiras, município de Tatuí, do Esfado de São Paulo,
em terrenos perteneentes' a Luiz Silvino e outr6s e delimitada por
uma linha poligonal, ,que começa num ponto situado a quinhentos e
quarenta m-etros (540m.). na' direç-ão trinta graus sudeste (300SE)
rilagnético, do quilõmetro cento e s'essenta e oito mais quatrocentós
e dez riletros .(Km.168 + -iiOm.) da estrada que vai de. Tatuí pa,ra

ATO~
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Itapetininga e cujos lados Wem os seguintes comprimentos e rumos:
oitocentos metros (800m) e sessenta graus sudoeste (60°SW); mil
duzentos e cinquenta metros (1. 25·0m.) e trinta graus noroeste
(300NW); setecentos e setenta e cinco metros (775m.) pela margem
direita da estrada municipal, que vai de Quadra para .Tatui, e mil
duzentos e cinquenta metros (1. 250m.) e trinta graus sudeste
(30°SE) . Esta autorizacão é outorgada mediante as condi.ções do artigo 16 do, Código de Minas e seus números. I, II, III, IV, VII e IX e
outras do citado Códigu não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto ,da pesquisa para ·fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização · será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1° do art. 211 e do art. 26 do Código de I\'Iinas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art: 24 e no
art. 25 do mesmo Códig·o.
Art. 4.0 As propriedades Vizinhas estão sujeitas àS servidões de
solo e subsqlo para os fins da pesquisa, na forma dos arligos 39 e 4.0
do citado Código.
Art. 5.o' O concessionário da ~utorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral c g·ozará dos favores
disCriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da auturizaçfro de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um contQ de réis (1.:000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de jtÍnho de 1941, 120.0 da Independêneia e 53o
da República.
. GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7 .liA2 -

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza a Companhia de Mineração de Ferro e Carvão S. A. a pesquisar minério de ferro no municipio de Nova Lima. de Estado
de M-inas Gerais
O Presidente da República,, usO:ndo da atribuição que lhe ·con~
f9re o art. 74, letra a, da Constituição, e nos Lel'mos do dee-t·eto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de M1;1as), decreta:
Arl. 1.° Fica autorizada a .Companhia de Mineração de Ferro e
Carvão S. A .. a pesquisar minério de ferro numa área de duzentos
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e dezesseis Q.ectat•es trinta e p_ois' ares e cinco c.entiares
(216Hà32a5ca) no lugar denominado "Córrego do Feijão", distrito
de Piedade do Paraopeba, município de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um polígono tendo· um vértice
coincidindo com o Alto dos Três Irmãos e cujos lados teem os seguintes comprimentos -e orientaçõe_s magnéticas: mil quatrocentos e
setenta e dois metros- (1472m), leste (E); três mil · e seiscentos
metros (3600m), vinte e quatro graus trinta minutos sudoeste
24°30'SW); setenta e cillco metros (75m), quinze graus nordeste
(15°NE); sessenta e oito metros (68m ), dezoito graus trinta minutos nordeste (18°30'NE); quarenta e dois metros (42m), seis graus
nordeste (-6°NE); quarenta e dois metros ( 42m}, cinco graus trinta_ minutos -noroeste (•5°30'NW); duzentos metros (200m), -três
graus quinze minutos noroeste (30"15'NW); duzentos e oitenta e cinco metros (285m), um grau quinze minutos noroeste (1015' N\V);
quinhentos e Vinte metros (520m), um grau e quarenta e cinco minutos nordeste (1°45'NE); cento e trinta e dois metros (132m) dezoi.to graus nordeste (18°NE) ; duzentos e noventa e oito metros
(298m), dezoito graus nordeste (18°NE); duzentos e quarenta e dois
metros (242m), dezenove gTaus tr·inta minutos nordeste (19°30'NE) ;
cento e setenta e sete metros (177m), oito graus trinta minutos nordeste (8°30'NE); cento e trinta e cinco metros (135m), dezessete
graus trinta minutos noroeste ( 17°30' NW); cento e quarenta e cinco
metros (145m), dezenove g-ra,us trinta minutos noroeste (19°30'NW);
quarenta e dois metros (42m), trinta e cinco graus noroeste (35°NW);
vinte e dois metros (22m), trinta e um graus noroeste (31°NW);
quarenta metros ( 40m), doze graus trinta minutos . noroeste
(12°30'NW); sessenta e cinco metros (65m), quarenta e um graus
qUinze minutos 1.1oroeste {41°15' NW); setent& e sete metros {77rn.J,
dezessete graus trinta minutos noroeste (17°30' NW) cento e sessenta metros. (160m}, quirize graus e quarenta e cinco minutos noroeste (15°45'NW); seiscentos e doze metros ('612m.), quarenta e cinco
minutos noroeste (45'NW). Esta autorizaç.ão é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do § 1.0 do arl. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos número-s I e li dei citado art. 24 e no
art. 25. do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionári~ da autorizaç.ão será fiscalizada pelo
Departamento N-acional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O t'tulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos cento e setenta
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mil réis (2 :170$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produ cão Mineral do Ministerio da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de 'Janeiro, 25 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República;
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.446-

DE

25

DE JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Priolli a pesquisar cobre e associados no '0unicipio de Itapeva-do Estado de São Paulo
O Presidente ctU. República~ usandtQ da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.9851
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão -brasileiro Nicolau Priolli a
nesquisar cobre e associad-os numa área de quinhentos hectares.
(500 Ha.) situada no lugar denominado "Fazenda Santa Clara", muni·
cfpio de ltapeva do Estado de São Paulo, área essa delimitada por unt
contorno poligonal mistilíneo fechado que tem um vértice eolocado a
seiscentos e sessenta (660) metros, ruma setenta e um graus sudoeste
(7 i 0 SW) da confluência do Ribeirão dos Soares com o Carrego Lavrinhas e os lados teem os seguintes comprimentos e orientaçõe: mil
setecentos e vinte (1720) metros, trinta e um graus nordeste (31°NE);
mil qumhentos e oitenta (1580) metr·o's, cinquenta e nove graus e
trinta minutos nordeste (59°30'NE) ; segue pelo carrego ai existente,
uma extensão de setencentos (70-ü) metros, rumo (N}, até o Ribeirã&
Santa Clara; segue por este acima, numa extensão de oitenta (80) metros, até alcançar o marco A, situado a sete (7) metros daquele ribei..
rão; quatrocentos e trinta (430) metros, trinta graus noro~ste (300NW);
dois mil trezentos e trinta e cinco (2335) metros, setenta e um graus
e trinta minntos sudoeste (71°30'SW); trezentos e trinta e cinco (335)
mtros, oitenta e doi,s graus sudoeste (82SW); mil duzentos e cinco
( 1205) metros, norte-sul (N. S.) ; deste ponto segue pelas linhas quabradas, com cerca de cento e ·quarenta (140) metros, alcancando as
estacas números trezentos e oitenta e um (381), tre'zentos e oitenta e
,dois (382), trezentos e oitenta e três (383) e trezentos e oitenta e quatro (384) do levantamento geral da fazenda, até encontrar o Correg(} ·
das Pedrinhas; segue cerca de setencentos e quarenta (7 4ü) metros
pelo seu' curso, até o seu afluente no Ribeirão das.'rorres; atravessa o
T.'ibeirão seguindo cerca de trezentos e vinte e oito (328) m'êtros pelai!
estacas de números trezentos e oitenta e seis (386) ,a trezentos e n<fil
venta e dois (392) do mesmo levantamento; deste ponto, por uma li..,
nha reta com oitoce:lltos (800) metros de comprimento e rumo sessenta e quatro graus sudeste (64°SE) ,_ encontra-se o vértice tomado
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. para ponto dEJ. partida. Esta autOrização é outorgada mediante as condicões do art. 16 do Código de Minas e seu~ números 1. II. III, IV, VII,
IX e outras do citado Cód.!go não expressamente mencionadas neste

decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fin..:; de estudo sobre o minériO e custeio
\los trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaÇão se1·á declarada caduca ou nula, na forma do § 1.0 do ant. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e n do citado art. 24 e no art. 25
do mesmo Código.
Art. 4. 0 As proprieclades vizinhas estão -sujeitas as servidões de
solo e sub-solo par.·~ os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
. . Art. 5. 0 O conc.es::;ionáriD d.a autorização será fiscalizado pelo De ...
padamento NaciOnal da Produção Mineral e gosará dos favores di·scrimin"ados n~ art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.

Art. 6. 0 O Ululo da autorizacão de pe·squisa,· que será ·Uma via
autêntica deste decreto, pagará de selo a quantia' de cinco contos d0
réis e será transc:rito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.' 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de
da República.

j~nho

de 1941, 12ü-.0 da Independência e 53.0
GE'ruLIO VARGAS.

Carlos de Souza D'ttarte.

DECRETO N. 7.447

-DE

25 DI<

JUNHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Enrestes Freire dos Santos a pesquisar
conchas calcdr·ias no município de Cabo Prio do Estado do Rio
de janeú·o
,.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta;
Art. 1.° FicR autorizado o cidadão brasileiro Eurestes Ereire dos
Santos a pesquisar conchas calcárias numa áre&, de dez ·P.·ectares
(10 Ha.) situada na Lagoa de Araruama, primeiro distrito do município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro, área essa delimi-·
tada por u.m .retângulo que tem um vértice colocaCo na extremidade
da Ponta da Acaira e os lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e orientações: quatrocentoS metros ( 400 m), norte · (N) e
duzentos e cinquenta m.etros {250 m), oeste (W), respectivamenta.
Esta autoriZação é outo'rgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expreBsamente rD.encionadas neste decreto.
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Art. 2. 0 O concessionário da autorização poder'á utilizar-se do
produto da pesquisa p'ara fins de estudo sobre o minério e .:;usteio dos
t.rabalhos.
'
·
Art. 3.o Esta autorfzação será declarada caduca ou nula. na- forma do § 1.0 do art. 2-4 e do art. 26 ~o Código de Mina-s, se ocorrerem
o~ motivos orev!stos nOs números I e li do citado art. 24 e no art. 25
do meSmo Código.
Art. í. 0 As propriedades vizinhas estãO sujeitas às servidões de
solo e suibsolo para os fins de pesquisa, na forma dos arts. 39 e
•lO do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaç-ão será fiscalizado pelo
Departamento_ ·Nacional da Prodnção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71. do mesmo Gór1igo, na forma deste artigo .
•
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste dec_reto, pagará a taxa de cem mil ··réis (100$000) e
s1-;rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção
Mineral do lVIini.stério da Agricultura.
Art. 7.0 Revo:gam-;-se as disposições em contrário.

Rio de Janairo, 25 do junho de 1941, 12o.o da Independôncia e
53.0 da República ..
GE'l'ULIO

v ARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.449-

DE

28

DE JUN.'HO DE

1941

Aprova p?'ojeto e orçamento para -a execução de obras complementares
às de construção do Porto de São Roque, no Estado da Baia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadoS o projeto e orçamento, na importância de 1. 668:360$0 (mil seiscentos e sessenta e oito contos trezentos e sessenta mil réis), que com este baixam, rubricados pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério da ViaçãO e Obras Públicas, para a execução de obras
complementares· às de construção do Porto de São Roque, no Estado'
da Baía, de que trata o decreto n. 5. 719, de 28 de maio de .1940.
Rio de· Janeiro, 28 de junho de 1941, 120.0 da Indeperídência -e ·53.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João_ de J.11endonça Limq_.
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DECRETO N. 7 .li 50 -

DE

28

DE JUNI-I,O DE

19H

Aprova projeto e orçamento para a construção do primeiro trtecho
dó prolÓngamento (errovi·ário para Itabi.ra, na Estrada de F~:r
ro Vitória a Minas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o art. 74, letra a, da Constituicão, e de acordo com o decretolei n. 2. 351, de 28 de junho de 19/,o, decreta:
ArUgo·_ úni'CO. Ficam aprovados o projeto e orcam-ento- na im·portância de 6.462:342$5 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois
contos trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos réis), que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administracão do Ministério da Viação e · Obras
Públicas, para a construção do primeiro trecho do prolongamento
ferroviário para Itabira, compreendido entre Desembargador Drumond e Capoeirana, km 561+599 e 571+191 da Estrada de Ferro
Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineração
e Siderurgia S. A.
·
Parágrafo único. Na cõnstruç.ão ·do que trata este decreto Será
tolerado o raio mínimo de 150 metros some·ntc nos declives no sentido da exportação; obedecidas, na linha tronco, as disposições do
~Plano Geral de Viação Nacional quanto às condições técnicas do traçado.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DEGRETO N. '1. 452 -·

DE

30

DE .;UNHO DE

19H

Aprova novas tabelas nnmé1''icas para o pessoal extramtm91'ário-mensalista da Viação FéTrea Federal Leste Brasileiro
O Presidente da llepública, usando df!. atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da ConsLituição, deeretv :
Art. La As tabelas numéricas do pessoal extranumerári'.J-mensalista da Viação F'érrea Federal Leste Brasileiro e Es.trada de Ferro -Pe-Lrolina a Ten~sina, aprovadas· pelo decreto n. 6. 667, de 3i de
dezembro de 191.~:0, tendu em vista o decreto-lei n. 2. 964, de 20 de
janeiro do corrente ano, ficam substituidas pelas que se encontram
anexas a este decreto.
. .,
Art. -z.o A despeSa correspondente, na importância de 2. 797:200$0
(dois mil, setecentos e noventa e sote contos e duzentos mil réis).
se-rá atendida pela dotação orçamentária própria consianLe da Subconsignação 05 - Mensalistas, Consignação li - Pessoal Extranumerárfo, Verba I - Pessoal, do vigente orçament--o do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de ju>;Jho. de 1941, 120.0 da Independência ·e
53. 0 da República.
·
GETULIO VARGAS

João de Mendoru;a Lima
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ATOS DO PODER. EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBL'lCAS

Repartição: Viação Férrea Federal Leste Brasileiro
TABELA NUMÉRICA

Número -

Função

18. Agente Auxiliar ........... .

22
2
14
13

Agente Auxiliar ............ .
Arrnazenista Auxiliar ....... .
Artífice . . . . . . . . . . ........ .
Artífice . . . . . . . . . . ........ .
11 Artífice ................... .
11 ~'l.rtífice ................... .
11 Artífice ................... .
156 Auxiliar de Artcice ....... .
45 Auxiliar de. ArUfice ........ .
3 Atendente ................. .
6 Condutor .................. .
1 Desenhista . . . . . . ........ .
2 Desenhista ................ .
4 Engenheiro ................ .
1 Auxiliar de Ensino ......... .
1 Coadjuvante de Erlsino ..... .
5 ·Auxiliar de Escritório ...... .
5 Auxiliar de Escritório ...... .
5 Auxiliar de Escritório ...... .
2 Auxiliar de Jf.scritório ..... .
1 Auxiliar de Escritório ...... .
20 Praticante de Escritório
13 Praticante de Escritório
1Z Praticante de Escritório ... .
3 Praticante de Escritório ... .
5 Feitor .................... .
1 Feitor .................... .
60 Guarda ................... .
15 Guarda ................... .
2 Guarda .................. .
2 Guarda .................. .
63 Maquinista Auxiliar ........ .
40 Maquinista Auxiliar ...... ~ ..
6 Médico .................... .
6 Mestre .................... .
1 Mestre . . . . . .............. .
1 Mestre .................... .
5 Motorista ........,......... .
4 Motorista ................. .
1 Motorista ................. .
1 Porteiro· . . . .............. .

Ref. de
salário

III

v

VII
VII
VIII
IX

x.

XI

v

VI

III

VII
VI
VII
XVII
VII

XI

VII
VIII

IX
X

XI
III

IV

v

VI
VII
X

IV

v

VI
VII
IV

v

XII
XIII

XIV

XVII

VII
IX
XI
IX

Salário
mensal

200$0
300$J
400$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600SC
300$0
350$0

200$0
400$0
350$0
400$0
1:100$0
400$0
600$0
400$0
'•50~0

500$L
550$0
600$0
200$·'
250$l
300$0
350$0
400~C

550$0
2fi0$0
300$0
350$0
400$0
250$0

3oooc

650$0
700$0
800$0
1:100$0
400$0
500$0
600$0
500$0

Despesa
anual

43:200$0
79:200$0
9:600$0
67:200$0
70:200$0
66:000$0
72:600$0
79:200$0
561 :600$0
189:000SO
7:200$0
'28 :800$0
4:20080
9:600$0
52:800$0
4:800$0
7:200$0
24:000$0
27:000$0
30:000$0
13:200$0
7:200$0
48:000$0
39:000$0
1,3:200$0
12:600$0
24:000$0
6:600$0
180.:000$0
54:000$0
8:400$0
9:600$0
189 :000$0
144 :000$0
46:800$0
50:400$0
9:600$0
13:200SO
24:000$0
24 000$0
7 200~0
6 000$0

746

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Número

Ref. de
salário

Função;

6 Servente ................. .
·5, Servente
................ .
3 Servente . .................. .
1 Topógrafo ................. .
1 Topógrafo ................. .
80 Trabalhador ............... .
6 Trabalhador ............... .
2 Trabalhador ............... .
7 Pra;tioante de Tráfego
6 Praticante de Tráfego ..... .

IV

.v

VI
XI
XIII
IV

v

VI
.IV

v

·Salário
mensal

Despesa
anual

250SO
300$0
350$"
600$0
700$0
250$0
300$0
350$0
250$0
300$0

18:000$0
18:000$0
12:600$0
7:200$0
8:400$0
21,0:000$0
21:600$0
8:400$0
21:000$0
21:600$0

717

2.770:200$0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

1 Escriturário ............... .
1 Escriturário ............... .
1 Motorista .................•

XII
XIV
XIV

650$0
800$0
800$0"

7 :800$0
9:600$0
9:600$0
27:000$0

3

Relaoão dos extranumerários mensalistas correspondente à tabela
·numérica aprovada pelo decreto n.
de
de
de 1941.
VIAÇÃO FÉRREA FE.DERAL LESTE BRASILEIRO
TABELA ORDINÁRIA

18 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 ..
8.
9.
10.
'11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agente Auxiliar lll -

Antolüo P!=lricles Rodrigues Bahia.
Dilermano de Almeida Lopes.
Ediauro de Aguiar Vilas-Bôas.
Emanuel de Oliveira França.
Gerson Grilo Sobral.
Isoleto Pinto Fontes.
Jayme Gai'cia Salles. /
João da Gosta Neto.
João Messias de Araujo.
José Alves dos Santos.
José Góes dos Santos.
Julio Belmiro de Souza.
Julio Salvador Rocha.
Manoel Dias Gosta.
Olipio Pereira Gosta.
Pedro Martins Carvalho.
Raymundo Alves Rabelo.
Zilson Silva Ribeiro.

200$0
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22 -

1.
2.
3.
4.
5~
6.
7.
8.

9.
1O.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Agente Auxilia,· V -

300$0

Adolfo Corrêa Santos.
Arnerico Faro TeJes.
Amintas Aguiar.
Antonio Costa.
Antonio Dias de Souza.
Antonio FraÍlcisco Bomfim.
Antonio Muricy de Freitas.
Aurelino Fonseca Dorea.
Euripides Gearnbastiani.
Ga!dino de Carvalho Marques.
Genaro Chagas Santos.
Helio Honorio da Silva.
João Silverio de Jesus.·
Joaquim Alves de Santana.
Luiz Nazareno Maia.
'
Manoel Cardoso Costa ..
·Manoel Messias de Souza.
l\Tanoel de Souza Negredo.
Mario Cerqueira ·de Souza.
Oriando Bastos Garbogini.
Orlàndo Ferreira da Costa.
Raymundo Alves Pimenta.
2 -

Armazenista Auxiliar VIl -

400$0

1._ Manoel Paiva.
2. Vago.

14 -

Artífice VII -

400$6

1 . Agenor da Franca.
2. Antonio Paulo de Souzá.
3. Antonio Vicente dos Santos.·

4 ., Astério Simões de Freitas.
5. Augusto Ribeiro da Silva Lopes.
6. Estevam Barbosa Cabral.
7. Firmo Carneiro da Silva.
8. Franci&c:o Marques de Souza.
9. Francisco de Souza Santiago.
10. João Ubaldo de Vasconcellos.
11 . Moysés Alencar.
·
12. Pedro Alcantara Vieira.
13. Pedro Bispo dos Santos.
14. Silvio de Carvalho Caffé. ·
13 -

ATtifice VIII -

1. Arthur Brito Lima.
2. AU.xceneío Alves de Lima.
3 . .Emidio Nery.
4. Glyceriü de Souza.
5. Herberto Otto Hupsel.
6 ...... João Alfredo Teixeira Guimarães.

450$0
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

7.
8.
9.
10.

João de Deus Cunhfl..
Joaquim So:lres dà Silva.
José. Correia Dantas.
Julio Bispo dos Santos.
1 i. Leonidio Sallt'Ana. ·
12. Osias Pereira de Souza.
13. Terencio Euzebi'O de Farias.
11 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JO.
11.

Artífice IX -

500$0

Almerindo José de Mattos.
Antero Alves da Cunha.
Antonio Chaves.
Antonio Costa Pinheiro.
Antonio Maximo da Conceição.
Domingos Fernandes d.e Souza.
Francisco· José de Mattos.
Joviniano Machado Pedreira.
:Messias Leão Gome'3.
Pedro Soares de Oliveira.
Raymond Henry Labussiêre.
11 -

Artífice X -

550$0

1. Aloisio Alves Pinheiro.
2.' Aloisio Berilo dos Santos.

3.
4.
5.
6.
7.
's.
9.
10.
11.

Claudelino Christovam Pereira.
Deomedes Araújo Sant"Ana.
Emilio Alve·s da Silva.
Geraldo Pereira da Silva.
João Quintino de Souza.
José Anastacio dos Santos.
Modesto Rodrigues dos Santos.
Ri.cardo Lima.
Veri.ssimo José de Sant'Ana.
11 -

Artífice XI -

600$0

1. Alcides Galdino do Nascimento.
2. Arnaldo Gustodio Gomes.
3. Basilio Torres.
4. Edistio Teixeira de Araújo França.
5. Eugenio Pinto Byrne.
6. João Gancio de Sant'Ana.
7. João Mario Hart da Silva.
8. João dos Santos Pereira.
9. Jonatas Profeta de Abreu.
10. Nelson Nascimento.
11. Sizinio Ananias Magalhães.
1.
2.
·3.
4.

156 ..,... Auxiliar de Artífice V Abilio Alves de Carvalho.
Afonso Henrique Millet.
Agostinho Gonçalves da Silva.
Alvaro Augusto dos Santos.

300$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

5. André Sant Anna.
6. Antonio Aleluia Lima.
7. Antonio de Almeida SantAna.
8. Antonio Faustino Chaves.9. Antonio Florêncio Bispo. ·
10. Antonio José da Silva.
11. Antonio José de Souza.
12 .. Antonio Rodrigues da Costa.
13. Antonio Teixeira da Silva.
14-. Antonio Verissimo.
15. Arlindo Antonio de Souza.
16. Arlindo Ornelas.
17. Artur Braga.
18. Ascendino Carlos Santos.
19. Atanagildo Alexandre Bispo de Jesus.
20. Augusto Cassiano de Santana.
21. Aureliano Perlas Seixas.
22. Bartolomeu José dos Santos.
23. Bernardino Domingos Pata.
24. Braz Correia de Souzà.
25. Bruno J:i'erreira Penha.
26. Camilo Paulo.
27. Candido de Assis Santos.
28. Carlos Affonso Nogueira.
29. Carlos de Souza.
30. Cesário Dias.
31. Ciriaco José de Oliveira.
32. Claudemiro Ma teus Rodrigues.
33. Clemente Pereira da Silva.
34. Clodoaldo Valdemar de Figueiredo.
35. Cosme Damião da Pureza.
36. Custódio José dos Santos.
37. Demetrio Henrique Falck.
38. Desidério da Silva Santos.
39. Dionisio Vieira Andrade.
40. Domingos J'osé Correia.
41. Domingos Pedro dos Santos.
42. Donato Caetano de Lima.
43. Edgard da Paixão.
44. Eduardo Araújo Gaeschlin.
45. Effren José de Souza.
46. Epaminondas Barauna.
47. Epifania Ser afim.
48. Estevam Bispo dos Santos.
49. Eugenio Carneiro de Andrade.
50. Evaristo Bispo Paulo.
51. Filadelfo Lucas Neri.
52. Francisco de Assis.
53. Francisco de Assis Barreto.
54. Francisco Cavalcante de Brito.
55. Genuino Boljvar Nabuco.
56. Graciliano Costa Dorea.
57. Gustavo Ferreira Alves.
58. Hipolito Manuel Lopes.
59. Honorato Luiz Santos.
60. Ignácio da .Costa Pau Ferro.
61 . João Alves da Costa.
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ATOS DO PODER EXEGUTIVQ

62. JOão Antonio Barreto.
63. João Bar;bosa Fonseca.
64. ·João Batista Miranda.
65. ·João Batista do5' Santos f<.O,
66 . .João Batista de Souza f.O.
67. João Claro dos Santos.
68. J oã0 de Deus Cardoso.
69. João de Deus Nunes.
7.0. João Nepomuceno dos Santos.
71. João Ornelas da Costa.
7'2. João Pereira do N'ascimento.
73. João )lodrigues de Andrade.
7 4. J as é Alves de Souza 2.0.
75. José Amaral de Oliveir-a.
7G. J O';:)'é SelesUno dos Santos.
7'1 • J c sé Em11iano Caldas.
78. José Evangelista Ferreira.
79. José Flodoaldo Soledade.
80. José Francisco Mata.
Si. José Higino dos Santos.
82. José Horiório dos Santos.
83. José Iodorico Ribeiro.
8L José Mafaldo Rodrigues.
8-5. José Marque~:>' de Araújo.
86. José Marques Filho.
87. José Mascarenhas.
88. José Moreira Falleta.
89. José Nogueira de Assumpção.
90. José Oliveira Barbosa.
91. ,losé Rodolfo.
92. José Siivestre Reis.
93. José Siqueira Lima.
9'L José Teles da Co·Sta.
95. José Xavier da Silveira.
96 . .Jovelina Christovam Pereira.
97. J ovimano de Souza.
9~. Lafayette Antonio Morais.
99. Leon Fraise.
100. Leopoldo Ribeiro de Souza.
!OI. Lidio Alves da Cunha.
102 . .Lourenço José de Barros.
103. Lourival Mareel i no Bispo.
104. Lucas Evangelista dos Santos.
105. Manoel Damião das Santos.
106. Manuel Antonio Viana.
107. ·Manuel db Carmo Rodrigues.
1-08. Manuel Fernandes de Carvalho.
!09. Manuel Fernandes da Silva.
HO. Manuel. Jardelino da Silva.
111.· Artur Jambeiro. ·
i12. J.\!I:anuel Macambira Soar.es.
113. Manuel Paulo Ollveira.
H4. Ma teus Jo•tié da Silva.
i15. Melchisedeck Fernandes.
i16~ Nestor Pereira Ribeiro.
117. Nicanor Ferreira de Santana.

A,TOS DO PODER. EXECUTIVO

118. Nicolau Alves Ribeiro.
119. OcLaviano Correia de Melo.
f.20. Paulo Francisco . da Costa.
121. Paulo Monteiro de Souza. ·
12.2. Pedro Alcantara Oliveira·.
123. Pedro Paulo de Vasconcelos.
124. Placido dos Santos.
125. Preciliano Jardim de Souza.
126. Raimundo Deocleciano Rosa.
'127. Raimundo Vieira.
128. Ramiro Alves Nascimento.
129. Ramiro Florencio da Silva.
130. ·Reinaldo Alvim ActiB.
13!. Roberto Sena.
i32. Romão Francelino -Cerqeuira.
133. Romeu Alves Ribeiro.
134. Serapião Candido de Araújo.
135. Silvino Pereira Nascimento.
13G. Silvino- Venceslau Nascimento.
137. Sinfronio Leão de Carvalho.
138. Teodoro José Barbosa.
139. Tertuliano Corr.eia Dantas.
14:0. Tiburcw José de ~D;ntana.
141. Virgilio Farias da Anunciação.
142. Waldelino Guilherme da Luz.
143. Zeferino Ramos Vasconcellos.
144. Vago.
145. Vago.
146. V,ago..
147. Vago.
148. Vago.
149. Vago.
150. Vago.
151. Vago.
152. Vago.
153. Vago.
154. Vago.
155. Vago.
156. Vago,
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

~

Auxiliar de Artffice VI -

Abelardo Vilaça Canôa.
Ademar Dias.
·
AlLino José dos Sântos.
Alfredo Alvim Actis,
Alvaro Conceição.
Ambrosio Calmon de Siqueira.
Antonio Li'no Amo rim.
Antonio Soares de Oliveira.
Arsenio Manuel Vasconcelos.

350$0
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10.
11.
12.
13.

Atanásio Nascimento.
Claudionor Manuel de Jesus.
Carolina Gomes da Silva.
Delfino Nascimento de Jesus.
14. Domingos Silos dos Santos.
15. Edgard Alves do Nascimento.
16. Emiliano Pereira de Moura.
17. Esmeralgino Canis lo de Carvalho.
18. Euclides Araújo Santos.
19. Francisco Cabl'al.
20. Francisco Patrocinio de Sá.
21. Honorio Martins de Souza Dantas.
22. Jacinto Carlos de Araújo.
23. Jerônimo de Jesus Caldas.
24. João Batista Hortela.
25. João 'Ballsta dos Santos.
26. José de Jesus Rocha.
27. José Lazaro da Gosta.
28. José .Marcelino d€ Oliveira.
29. José Peixoto Nova.
30. José Ricardo de Santana.
31. José Tércio Gosta.
32. José Tito dos Santos.
33. Luiz DionisiO Br.unell.
34. Manoel Araujo Silva ..
35. Manoel Francisco dos Santos.
36. Manoel Nascimento ele Jesus.
37. Octavio Dias de Oliveira.
38. Osvaldo Alves da, Rocha.
39. Pedro Dias Barbnsa.
4ü. Raymundo Celestino Junqueira.
41. Samuel Peixoto Nova.
'42. Sebastião da Paixão.
43. S.ilvino Elias 'de Souza.
4.4. Tancredo Oliveira Byrne.
45. Temóteo de Lima Valverde.
3 -

Atendente III -

200$0

1. Antonio Garcia Filho.
2. Ne'lson Hart Madureira.
3. José Walter Ribeiro.
6 -

Condutor VII -

1. Austragesimo Lima Pereira Seixas.
2. Isidoro Bispo dos Santos;
3. José Francisco de Bomfim.
4. Paulo José do Carmo.
5. Vago,
6. Vago.

400$0
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1 -

Desenhista VI -

2 -

Desenhista VII -

350$0

1. Vago.
400$0

1 . Almir Alves Bezerra.

?. Luciano Benjamin Tourinho.
4

~

EngenheiJ•o !(VII -

1:100$0

1. Carlos da Costa Batalha.
2. Emanuel de Araujo Daria.

3. Vago.
4. Vago,
1-

Auxilia>· de Ensino VIl -

400$0

1. Vago.
1 -

Coadjuvante de Ensino XI -

600$0

1. Antonio Monteiro.

5 1.
2.
3.
4.
5.

Auxiliar de Escritório VII -

400$0

Carmen Ozorio Freire de Carvalho.
EsteJa Sepulveda da Cunha.
Helena Visco Didier.
Maria Floramor Carneiro Ribeiro.
Vanda Ozorio Freire de Carvalho.
5 -

Auxilia>· de Esc>•itório VIII - ·.450$0

1. Antonio Leite Fraga.
2. Edna Costa Azevedo.
3. Ester Elvira FaranC
4. Iomoar de Oliveira Ribeiro.
5. Maria Luiza Viana Burity.
51.
2.
3.
4.
5.

Auxilia1' de EscritóTio IX- 500$0

Guioinar Freitas Menezes.
Jaymesson Pereira de Souza.
José Carlos de Oliveira.
Maria Cintra Alves de Lima.
Maria Edith Pinheiro de Souza.

2 -

Auxiliar de Escritó>·io X -

550$0

1. Benjamin de CarvaLho· Caffé.
2. Manuel Pereira Maltez.
·1 -

Auxiliar de Escritório XI- 600$0

1. Aurino Pereira.
Col. áC Leis- V oi. VI

4S
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i.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
H.
12.
i3.
14.
!5.
16.
i7.

18.
19.
20.
i.

2.
3.

4.
5.

6.
'1.

8.
9.
10.
H.

i2.
13.

20 -Praticante de Escritório l/I - 200$0
Alberto Martins Telles.
Alvaro da Silva Almeida.
Donatilio Abade da Paixão.
Dulce Catramby.
Edgard Barbosa.
Elza Alves da Palma.
Gilberto de Almeida Rodrigues.
José Valter Ribeiro.
Luiz Ornellas da Costa.
Maria Celano Furtado.
Milton de Oliveira.
Milton Rodrigues da Costa.
Nilza Mendes dos Santos.
Reginaldo Brunelli.
Reginaldo de Oliveira Dantas.
Silvio Benevides.
Vago.
Vago.
Vago.
Vag·o.
13 - Praticante de Escritório IV - 250$0
Alice Coelho. dos Santos.
Antonio Pereira ·cte Matos.
Caetano Bul'gos Soares.
Cecilia Mota Silva Lima.
Elísio Monteiro Pinto.
Gilberto Sena Cajado.
José da Silva Mello. ·
J unia Machado.
Raymundo Nelson Loureiro.
Stenio Henrique Burgos.
Talmon da Silva Fonseca.
Tobias Alves de Menezes.
Aurelino 1'eles rte Souza.

12 - Praticante de Escrit61•io V 1. Alfredo Alvares de Azevedo.
2. Americo Faustino da Silva.
-3. Americo Leopoldino Alvares de Azevedo.

4.
5.
6.
7.
6.
9.
tO ..

1Í:

f2.

I.
2.
3.

Cecilio Waldemar Lima.
Expedito de Ar9ujo Lima.
Georgcns de Souza V iana.
Hipolito João de Almeida.
Lou~des. Dantas Gomes.
Lucila Bamberg.
Manoel Ferreira Tourinho.
Maria Olivia Santos Silva.
Zilahy Rego. Vasconcellos,
3 - Praticante de Escritório VI Alzira Matos.
Mario Ferreira de Araujo.
Regina Aleixo Sepulveda.

300$0

350$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

5 -

1.
2.
3.
4.
5.

Feitor VII -

·1,00$0

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
1 -

Feitor X -

550$0

1. Teodomiro José Leal.
60 -

Guarda IV -

250$0

1 . Aleixo Leandro Pacheco.
2. Antonio Freire Silva.
3. Amancio Bispo de Carvalho.
4. Antonio Joaquim de Santana.
5. Antonio José Deiró.
·
6. Armando B~rbosa Vasconcellos.
7. Ascftnio Sousa.
8.
U.
1 O.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
2.2.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Aurelino dos Santos.
Bertolino Braz Vieira.
Camilo Cardoso dos Santos.
Catarina Sena Cruz.
Cirilo Magalhães.
Coriolano Borges de Oliveira.
Domingos Marques dos Santos.
Edeltrudes Benedito dos Santos.
Elisário Alves dos Santos.
Emilio Pinheiro Furtado.
Etelvino Barros.
Ezequiel Pereira de Souza.
Florencio Borges Santana.
Fortunato José dos Santos.
Francisco Borges da Silva.
Graciliano José dos Santos.
Guilherme .Ferreira· dos Santos.
Heliod01:o Bispo dos Santos.
Herminio Evangelista de Assumpção.
Horacio Silveira Ramos.
Isidio Ferreira da Silva.
Izidio Monteiro.
João Borges da Mola.
João Galberto de Souza.
João Manuel dos Santos.
João Regis Soares.
João da Silva.
José Alves da Silv,a.
José Amador.
José Arcanjo da Silva.
José Luiz da Silva Ramos;
José Paulo dos Santos.
José Rodrigues dos Santos Filho.
Julio ':favares dos Santos.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
ô4.
·55.
56.
57.
58.

Luiz 1liranda Bahia.
Manoel de Souza Moreira.
Manuel Celestirio dos Santos.
Manuel Freitas Lima.
Manuel José Salvadór. Gomes.
Manuel ,losé dos Santos.
Manuel Marques da Anunciação.
Mario Ferreira de Oliveira.
o:egariO Rodrigues dos Santos..
Os é as_ Menezes.
Rai:rimndo.. Gregório de Melo.
Sebastião Gomes· da Silva.
Tiago_ Ro-drigues da Silva.
Tiago Santos Nascimento.
Ulisses Rodrigues Novais.
Veridiano José.
Vago.
·
59. Vago.
60. -Vago ..
i5 -

Gua1•da V -

300$0

1.. Casem ira José Bispo.
2, João Antonio de Oliveira,
3. Joaquim Pereira Nascimento.
4 ..José Cupertino Nunes.
5. José Ferreira de Souza.
6. José Gabriel dos Santos.
7. Leoncio Góes Dias.
·
8. Li no Rodrigues Alves.
9. Manuel dos Santos.
10. Vago.
11. Vago.
12. Vogo.
13. Vago.
H. Vago.
15. Vago.
2 -

Gum•da V I -

35080

1. AnLonio Lubiê Ramos.
2. Eusebio Santos.
2 -

GumYla VII -

400$0

-f. Cil'i3co Patrício dos Santos.

_2.. Gerson Miranda.
63 -Maquinist-a Au.xilia1· IV-- 25080

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alberto Antonio dos Santos.
Antonio Lopes.
Antonio Pedro da Silva.
Benedito Morais. '
Benjamin dos Santos.
Caetano Alves da Silva.
Capitulino José dos Santos.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

8. Cassiano dos Santos.
9.' Cicero Pereira dos Santos.
10. Claudio Ferreira Lima.
11. Clodoaldo Antonio Vieira.
12. Eleutério Bispo dos Santos.
13. Elia.s dos Santos.
t4. Elpidio José da Silva Filha
15. Euripedes Francisco .Cerqueira.
16. Euzebio Faustino da Silva.

17. Felix da Araujo.
18. Gabriel José dos Reis.
19. Guilherme Alves da Silva.
20. Hildebrando Ramiro da Silva.
21. Irineu Paiva Silva.
22. Isaias Ramos.
23. João Canoio da Silva.
24. João Domingos dos Santos.
25. João Ferreira ·dos Santos.
26. João Herinenegildo dos Santos.
27. João Nioodemos Cabral.
28. João dos Santos Silva.
29. Joaquim da Silva Moura.
30. Joaquim Virgilio.
31. Jonas Pereira dos Santos.
32. José Antunes.
33. José Batista da Silva.
34. José Crespd.
35. José Ferreira da t3ilva 2.o.
36. José Francisco düs Santos.
37. José de Lima.
38. José Martins Bispo.
39. Julio Ramos das Neves.
40. Juvenoio José de Almeida.
41. Laurindo Custodio dos Santos.
42. Luiz da França.
43. Manuel Feliciano Silva.
44. Manuel Francisco de Jesus.
45. Manuel- de Jesus Cabral.
46. Manuel José B~tista.
47. Manuel Simões da Silva Filho.
48. Manuel Valeriano de S. Pedro.
49. Miguel Silva.
50. Moisés Portugal Barreto.
51. Oséas Francisco dos Santos.
52. Saturnino Hermes Batista.
53. '3everino VicenUl de Souza.
54. Teodoro dos Santos.
55. Valentim Alves de Matos.
56. Vago.
57. Vago.
58-. Vago.
59. Vago.
60. -Vago.
61. Vago.
62. Vago.
63. Vago.

757

758

ATOS DO PODER E:X:ECU'l'lVO

40 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8;
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36 ·.
37.
38.
39.
i O.

Maquinista Auxiliar V ;..._ 300$0

Afonso Antonio Oliveira.
Agenor Clementino de Abreu.
Alfredo Pinto Avelar. ·
Alberto Cardoso.
Aloysio Qa Paixão.
Antonio Caetano de Souza.
AntOnio Conceição.
Arthur Garcia da Silva.
Domingos Gusmão Vasconcellos.
Francisco José da Rocha.
Francisco Pereira.
Heleodoro Augusto Santos.
Hermes de Andrade Leão.
Jacinto Bispo.
Jel'Onimo Emiliano Ferreira.
João Coelho dos Santos.
João Honorato da Silva.
João Soares da 8ilva.
João Torquato da Silva.
Innocencio Nascimento de Jesus.
José Rodrigues.
José Canqido Gomes.
José Pinto Avelar.
Justino Magalhães,
Juventino Cruz.
Lindolfo Araujo.
Lourival Sales Nunes.
Manoel Ricardo dos Reis.
Manoel Souza de Jesus.
Manuel Leite da Silva.
Màrtiii.ho Machado Silva.
otonil Alves Aragão.
Paulo dos Santos.
Pedro Ma tias de Sant'Ana.
Pedro Ribeiro.
Pio Pereira Lima.
Possidonio Moreira de Lacerda.
Raymundo Nonato Santos.
Valéria do Bomfim.
Waldemar Bruno de Barros.
6 -

Médico XII -

1. Adolfo Viana.
2. Ary Luz Lobão.
3. Geraldo Blandy Motta.
4. José Leal Serravale.
5. Manoel Gomes Dantas Neto.
6. Vago.

650$0

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

6 -

Mestre XIll -

700$0

1.
2.
3.
4.

Braulio dos Santos.
Deocleciano Melo Cunha.
Firniino Francisco Silva Filho.
Francisco de Assis Nascimento.
'5. Januário Agripjno .de Jesus.
6. José Ornelas da Costa.
·
1 -

Mestre XIV -

800$0

1. Emidio Ramos de Oliveira.
1 -

Mest1·e XYll- 1 •J00$0

1. Feliciano Pedro Dias Fllho.
5 -

Motorista V li -

400$0

4 -

Motoris(a IX -

500$0

1. Vago.

2.
3.
.;,
5.

Vago,
Vago •
Vago.
Vago.

i. Antonio Brim de Araújo.
2. José Bispo da Hora.
3. Vago.
4. VagO.

1 -

Motorista XI -

600$0

1. Francisco de Assis Silva·.
1 -

Pm·teiro IX -

500$0

1. Dario Celestino Nery.
6 -

Servente IV -

250$0

1. Ciro Coelho Souza Aragão.
2. Gaudêncid Aniceto dos Santos.
3. José Aristobulo Bastos.
4. José Barreto.
5. Manuel MiguBl dos Anjos. ·
6. Manuel I:'ia'sG-imenlo l\lesquita.
5 -

Se1•vente V -

1. Agnelo Ribeiro da Silva.
2. Atoisio Augusto Bogary.
3. Claudio Fernandes dos Santos.
4. Hervanio Ribeiro.
5. Paulo da Silva Mata.

300$0
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Servente VI -

3 -

350$0.

!. Arlindo José dos Santos.
2. Graciliano· Conceição.
3. Vago.

1 -

Topógrafo XI -

600$0

1 -

Topógm{o XIII -

700$0

!. Vago.

1 . Onildo Ferreira de Andrade.
80 -

Trabalhador IV -

!. Agenor Abreu Silva.

2.
a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Agostinho Dias Santos.
Agost~nho 'l'eles de Oliveira
Alexandre Teles de Oliveira.
Alfredo Augusto Deiró.
Amancio Longuinho Costa.
A.ndr-elino Nascimento.
Antonio Alves Santos.
Antonio Cavalcante de Brilo.
Antonio José Ramos.
Aristides Feitosa.
Arthur José de Santana.
Augusto Oliveira Santos.
Aurelino Luiz.
Cezar i o Pereira.
Cristino Seraphim.
Dionisio Pereira da Silva.
Domingos dos Reis.
Elpidio de Almeida.
.
:w. Ernesto Pereira de Souza.
21. Fernando Cupertino Nascimento.
22: Florencio Alves de Oliveira.
23. Francisco Celestino Souza.
24. FranciSco Oliveira Lima.
25. Francisco Silva.
26 Gustavo Moreira dos Santos.
27. Izidoro Ramos de Araujo.
28. Izidro Sampaio.
29. Januario Araujo Santana.
30. João Ferreira.
·
Si ..João Francelino da Silva.
82·. João Matos Oliveira.

33. João Ramos de Souza.
34. João dos Reis.
35 . .Joaquim Manuel dos Santos.
36. Joaquim de Souza.
37. José de Araujo Neto.
38. J.osé Batista Oliveira.

250$0

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

3D.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

José Bispo da Silva, 2.0.
José Caetano da Cruz.
José Domingos Silva.
José Elias Santos.
JoSé Maximó da Cruz Filho.
José Medeiros.
José Per·eira Franco.
José Ricardo Santiago.
José de Souza Barbosa.
José Vasr.oncelos· Santos.
Laudelino Martins Ceraueira.
Manoel Fran0isco do Nâseimento.
Manoel Mariano.
52. Manoel dos Santos Silva.
53. Manuel Bruno B1spo.
54. Manuel Ferrejra Cruz·.
55. Manuel Gabriel d·e Souza.
56. Manuel Gomes de Carvalho.
57. Manuel Izidio de Matos.
58. Manuel José dos Santos 2.0 •
59. Manuel Nas.cimento.
60. Marcelino Paulo.
61. Mar:celino Pereira SilVa ..
62. Marcolino Patri-cia dos Santos.
63. Martins Lima.
6l.t:. Mizae-1 Bento.
65. Pedro Celestino Sa11t'Ana.
66. Pernünio Bispo.
67. Raimundo Alves.
68. Raimundo Cezario.
60. fiaimundo Rodrigues Lima.
70. Salustiano Santos.
71. Saturnino Nascimento Silva.
72. Saturnil1o Pereira dos Santos.
73. Severiano José da Conceição.
74. Silvino Fe'rrelra Santos.
75. Temóte.o Souza.
76. Tiburcio Leal.
77. Valentim. Moreira.
78. Verissimo Augusto Azevedo.
79. Vivaldo da Silva Teixeira.
80. Vago.
6 T1·abal1wdo1· V -

300$0

1. Egidio Alves dos Santos.
2. Hemetério Amaral .
3. Joaquim Pinto.

4. Mariuel Joaquim Pedreira.
5. Manuel Ribeiro de CUstro.
6. Reginaldo de Jesus.
2 -

2'rabalhador VI -- 350$0

i. Aptonio Nunes dos ·Santos.

2. José Bezerra de Cerqueira Filho.

761
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7 - P1·aticante de trdfego IV -

250$0

1. i\.risteu Manoel ··dó Carmo.
Carlos de Souza Pope.
claudio José Nunes Coelho.
João Baptista de Souza.
~falaquias Bispo.
Modesto Teod,Jrico da Silva.
Paulo José dos Reis.

2.
3 ..
4.
5.
6.
7.

6 -

L

2.
3.
4.
5.
6.

Pmticante de tráfego V -

300$0

Joaquim Sepulveda.
José.Julio dos Santos.
Manoel· Martins Ferreira.
Martinho da Silva Pinto.
Mauricio Nasr.imento da Silva.
Vago.
·
TABELA SUPLF.MENTAR

1 -

Escriturário XII -

650$0

1. Gertrudes Barreto Coelho.
1 -

Escriturá·,•io XIV -

800$0

1. Newton Guimarães Werneck

1 -

Motorista XIV -

800$0

1. João Baptista Pereira da Cunha.

Imprensa Nacional -

Rio "'de Janeiro -

1!141

REPIJBLICA

DOS ESTADOS UNIDOS DO .. BRASIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1941 -

VOLUME VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS DE

IMPRENSA NACIONAL
RIO

OE

.JANEIRO

-

1Q4a

OUTUBRO A DEZEMBRO

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1941

c

7. 9fl6 -

Págs.
AGRICULTURA '-- Decreto de 1 de outubro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Lebert
a pesquis-ar ouro e associados no município de
Sacramento do Estado de Minas Gerais. (Pub.

( 3

D.O. 17-10-41) : .......................... - ... .
t:.o,
7.9,77- AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941

·'

...:._ Autoriza o cidadão brasil6iro Oscar Neto a pesquisar cristal de rocha no municí-pio de .Sete Lagoas
do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 17-10-41)
7.968 -AGRIGULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza a Mineração Moçapir Ltda. a pesquisar
manganês e associados no município ·de Francisco
Sales do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O.
4-10-41)

/

4

..................................... .

AGRLGULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- aUtoriza o cidadão brasile_iro Hidenosuke Okamoto a .pesquisar mica e associados na CaPital do
Estado de·São Paulo. (Pub. D.O. 17-10-41) . . . .
7.970- AGRICULTURA -·Decreto de 1 de.outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro, Targino ·Ribeiro a
pesquisar ilmenita e associados no Município de
Santa Cruz do Estado do Espírito Santo. (Pub.

7.969 -

D.O.- 17-10-41)
7.971 -

/

..._.. ..... .. .... .... .. . . . ......

AGRICULTURA- Deéreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão ·brasileiro Pedro MicheÜ · a
pesquisar caolim, mica e· associados, no Município
de Bicas do Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.
17-10-41) ....... -....................... ·... . . . . .

G

7

,./

8

IV

ÍNDICE

Pál!s.
7. 972 -

AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
_..,.... Autoriza o cidadão brasileiro José Ricardo Comelli a pesquisar água mineral no município de
Tubarão cio Estado de Santa Catarina. (Pub. D.O.
17-10-41) .......•.................... :', ....... .

' 9

7. 973 -

AGRICUL'TURA - Decreto de 1 de outubro de 1941
-Retifica o art. 1.0 do decreto n. 6.343, de 26 de
setembro de 1940. (Pub. D.O. 17-10~41) ...... .

' 10

7.974 -AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
-Declara sem éfeito o decreto n. 4.274, de 21 de
junho de 1939. (Pub. D.O 4-10-41) ........... .

,11

7. 975 -

7. 976 -

7. 977 -

AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o oidadão brasileiro João Afon-so .Silva
a pesquis-ar diamantes no município de Diamanti;..
na, do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O.
17-10-H) .................................... .
AGRICULTURA - Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o .cidadão brasileiro Breno Coutinho
Braz a pesquisar água mineral no ·município de Magé,
Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D.O. 17-10-41)
AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Aparicio ·F:elisberto
a pesquisar manganês e associados no município
de Ouro Preto do estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 17-10-41) ...•..........................

11

12.

AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o .cidadão brasileiro .lrineu Felisberto
a. pes.quisar manganês e associados no municí·pio' de
D. Silvério do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 15-10-41- Rep. D.O. 16-10-41) ..........
7.979 - AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro George Arthur
Bailey_ a pesquisar ilmenita e associados no município de Colatina do Estado do Espírito Santo. (Pub.
D.O. 17-10-41) ...... , ...................... .
7.980- AGRICULTURA- Decr'eto de 1 de outubro de 1941
- Torna sem efeito o decreto n. 6.339, de 26 de
setembro de 1940, -que autoriza o cidadão ·brasileiro
Gilberto de Sá Mata a pes-quisar mica no município
de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Geraie.
(Pub. D.O. 4-10-41) ........................ ..

16·

AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
- Coricede à "Geohydro Limitada" autorizaçãO para
funcionar como empresa dé _mineração. (Pub. D.O.
16-10-H) .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. ..

' 16

7.982 -AGRICULTURA- Decreto de 1 de outubro de 1941
Autoriza a cidadã brasileira Jo.velina Fernandes a
fazer lavr-a da jazida de .qüartzo, mica, pedras coradas
e assoCiados no municí-pio de Conselheiro. Pena,
Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 17-1()-41).

, 1T

7. 978 -

7.981 -

v
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Págs.
TRABALHO - Decreto de 2 de outubro de 1941
- Aprova os novos e·statutos da Companhia União
de Segm•os Marítimos e_ Terrestres adotados pela
assembléia geral d.e acionistas, realizada a 25 de
junho de 1941. (Pub. D.O. 17-10-41) .. :. . . ... .
7. 984 - EXTERIOR - Decreto de 2 de outubro de 1941
- Faz público o· depósito do instrumento de ratificação, por parte -do Governo da Colômbia, da Convenção relativa ao tratamento -dos prisioneiros de
guerra, firmada .em Genebra, a 27 de julho de 1929.
(Pub. D.O. 4-10-41) .. .. . . . .. .... . . . . . . .. . .. . . .
7. 985 - JUSTIÇA - Decreto de 2 de outubro de 1941 Altera o disposto no art. 267 do decreto n. ·16.274,
de 20 de dezembro de 1923, e no art. 1.0 dó decreto
n. il.978, de 19 de marco d€ 1941, re)ativoo à concess.ão de licença aos ·oficiais e ;praças do Corpo de
Bombeiros .do Distrito Federal. (Pub. D.O. 4·10-41)
7.986 -GUERRA - Decreto de 3 de outubro de 1941 Altera um dispositivo do Regulamento em vigor
para o Serviço de Fúndos do Exército. (Pub. D. O.

7. 983 -

8-10-41)

18

r

18

19

...................................... .

20

7.987- FAZENDA- Decreto de 4 de outubrode 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. 7-10-41)

21

FAZENDA- Decreto de 4 de outubro de 1941 Extiugue cargo eJ<Ocedente. (Pub: D.O. 7-10-41) ...
7.989 - FAZENDA- Decreto -de 4 de outubro de 1941 Extingue cargo -excedente. (Pub. D.O. 7-10-41) ... ,
7. 990 - VIAÇÃO - Decreto de 4 de outubro de 1941 Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 7-10-41) ....
7.991 -VIAÇÃO - Decreto de 4 de outubro de 1941 Extingue cargo .excedente. (Pub. D. O. 7-10-41)
7.992 ~VIAÇÃO - Decreto de 4 de outubro de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. 7-10-41)
7.993 - VIAÇÃO - Decre.t.o de 4 de outubro de 1941 Suprime -cargo extinto. (Pub. D.O. 7-10-41) ....
7. 994 - VIAÇÃO - De ereto de 4 de outubro de 1941
Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 7-10-41)
7.995- VIAÇÃO- Decreto ·de 4 de outubro de 1941
Extingue ·cargo -excedente. (Pub. D.O. 7-10-41)
7.996 - l):DUCAÇÃO - Decreto de 4 de outubro de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 8-1.0-41) ..
7.997 - VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1941 Aprova projeto e orçamento para construção de um
hospital para fe.rroviárioo,. em Porto Velho. (Pub.
7.988 -

D.O. 8-10-41)

................ '.............. ..
7.998 -VIAÇÃO - Decreto de 6- de outubro de 1941 Aprova projeto e orçamento. (Pub. D.O. 9-10-41)
7.999- VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1941 Aprova projetos e orçamentos. (Pub. D.O.
18-10-41) .. : ................................. .

22

'

22
22

(

23
23
24

24
24
25

I

25
26

i.

26

VI

ÍNDICE

Págs.
8.000 -

VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1941 Aprova projeto e orçamento. (Pub. D.O. 22-10-41)

,/27

8.001 -VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1941 Aprova projeto e orçamento. (Pub. D.O. 18-i0-41)

27

VIAÇÃO. - Decreto <I e 6 de outubro de 1941 , Aprova orçamento para -empedr~mento das linhas
da Rede Mineira de Viação. (Pub. D.O. 9-10-41)

28

8.003 -VIAÇÃO - Decreto de 6 ·de outubro de 1941 Aprova projetos e orçamentos. para construção de
carro suburbano, prancha e tender destinados à Viação Férrea !Federal .Leste Brasileiro. (Pub. D.O.
8-10-41) ..................................... .

i 28

8. 002 -

.

8.004 -

VIAÇÃO - Decreto <le 6 de outubro de 1941 Autoriza despesas na The Leopoldina .ftailway Company, Limited. (Pub. D.O. 14-10-41) ........... .

i

29

VIAÇÃO - Decr.eto de 6 de outubro de 1941 Aprova projetos e orçamentos. (Pub. D.O. 25-10-41)
8.006 -VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1941 Aprova projetos e orçamentos para a construção de
duas pontes na Estrada de Ferro de Goiaz. (Pub.
D.O. 24-10-41) .............................. .

'

3{)

·· 8. 005 -

8.007 -

AGRICULTURA- Decreto de 6 de outubro do 1941
- Aprova nova tabela numérica para o pes·Soal extranumerário-mensalista da Es-cola Nacional de
Agronomia. (Pub. D.O. 8-10-41) ............. .

8.008- AGRICULTURA- Decreto de 6 de outubro de 1941
- Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 8-10-41 ..
8.009 - GUERRA - Decreto de 7 de outubro de 1941 Altera tabela numérica do vessoal extranumeráriomensalista da Fábrica do Andaraí, do Ministério
da Guerra. (Pub. D.O. 9-10-41 - Ret. D.O. 18 e
23-10-li1 ..................................... .
8.010 -FAZENDA- Decreto de 7 de outubro de 1941 Extingue cargos ,excedentes. (Pub. D. O. 9-10-41),
B.OH -FAZENDA- Decreto de 7 de outubro de 1941
Extingue cargo excedente. (Pub. D.O. 9-10-41) ..
,
·
8.012-'- FAZENDA- Decreto de 7 de outubro de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 9-10-41) ....
8.()13 -AGRICULTURA.- Decr-eto de 8 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Alve-s da
Sil\'a a pesquisar mica e ass-ociados no município de
Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais .. (Pub.
D-0. 21-10-41) ........ •..................... .
8.14- AGRICULTURA- Dcreto de 8 de outubro de1941
-Autoriza o cidadão brasileiro Bonifacio Rodrigues
Martins a -pe-squisar calcáreo e -.associados no município de Mar de Espanha do Estado de Minas
Gerais. (Pub. D.O. 21·10-H) .. '· ........... .
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38
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3.015 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de outubro de 1941
- Autoriza a Cia. Carfonífera Metropolitana a funcionar -como empresa de mineração, com a faculdade
de emitir ações ao -portador· e de admitir como acionistas sociedades nacionais, além dos cidadão brasi·Ieiros. (Pub. D.O. 13-10-ld) ............•.....
8.016 - AGRICULTURA- Decreto de 8 de outúbro de 1941
- Autoriza o. cidadão brasileiro José Ermirio de
Moraes a pesquisar fluori ta e associados no município de Bocaiuva do ·Estado do Panará. (Pl\b.
D.O. 21-10-41) .............................. .
8.017 -EXTERIOR- Decreto de 9 de outubro de 1941 Faz público o depósito do instrumento de ratificação
por parte -do Governo dé Portugal, da Convenção
Internacional de Telecomunicações, firmada em
Madrid, a 9 de dezembro de 1932. (Pub. D.O.
11-10,/d) ...., ......................... ' ..... .
8. 018 - AGRICULTURA - Decreto de 9 de outubro de 1941
- Concede autorização para funcionar a Cooperativa
"Banco de Comerciantes Retalhistas de P-ernambuco"
· com seQ.e na cidade de Recife, e-stado de Pernambuco.
(Pub. D. O. 12-12-41) ....................... .
8'.019- AGRICULTURA- Decr.eto de 9 de outubro de.1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis
Fonseca iF'ilho a pesquisar ouro e associados, no município de Brusque·, do Estado de Santa- Catarina.
(Pub. D.O. 21-10-41) ....................... .
8.020- AGRICULTURA- Deereto de 9 de outubro de 19/d
- Autoriza a empresa de mineração Irmãos Haheyche Limitada a -pe.s·quisar .monazita, ilmenita e zircônio, no município de Anchieta do Estado do
Esp)rito Santo. (Pub. D.O. 13-10-41) ......... .
84021 ~ AGRICULTURA- Decreto de 9 de outubro de 1941
-Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo
Neto a p-esquisar cromo e associados nq município
de Campo . Formoso do Estado da Baía. (Pub.
D.O. 21-10-41) ............................... .
8. 022 - AGRICULTURA - Decreto de 9 de outubro de 1941
- Autoriza a "Mineração Moçapir ·Ltda." a pesquisar mínérios de ·manganês e associados no município de Lavras, Estado de Minas Gerai•. (Pub. D. 0;
21-10-41) .................................... .
8. 023 - AGRICULTURA - Decreto de 9 de outubro .de 1941
- Outorga concessão ·à Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio" para legalizár -o 'aproveitamento da
energia :hidráulica de uma ·queda dágua no rio
Pinho, no Distrito de .S. Jo,ão da Serra, Município
de Santos Dumont, Esta,do de Minas G~rais. (Pub.
D. O. 27-Hl-41) .............................. .
tl.U~4 -AGRICULTURA- Decreto de 9 de outubro de 1941
- Autor"iza o ci-dadão brasileiro Antonio. Honorio
Pires de Oliveira a pesquisar quartzo no município
de Serro, Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O.
14-10-41) .................................... .

(

42

( 42

(

43

! 44

(

45

I

H

48

49

I 50

VIII
"

0~5

fNDTC::F

-

8. ()26 -

AGRICULTURA- Decreto de 9 de outubro de 1941
-Autoriza o cidadão ·brasileiro Frederico ·no1abellaPortella a p:esquisar quartzo no _município de Conceição do Estado de Minas Gerais. (Pub; D.O.
21-10-41) ... ; ......... , . , ... , .. , . , .. •,........
AGRICULTURA - Decreto de 9 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Hodolpho Victor
Tietzmarin a ·pesquisar ouro .e associados no Municí-

I

. . ..

~~0ub~e l~~·~e_l g~41 r:~~~ ~~- ~~~~ ~~t-a~~~~:
8.()27- AGRICULTURA- Decreto de 9 de outubro de 1941
·
- Autoriza o <Cidadão Jonas de Avila Santos a pesquisar manganês e associados no Município de úon"'
ceição do EStado de Minas Gerais. (Pub. D.o.
21-1()-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.028- AGRICULTURA- Decreto de 9.de outubro de !!l41
- Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Cancellier
a pesquisar carvão no muniGípio de Urussanga, do
Estado de Santa. Catarina. (Pub. D.O. 21-!Q-U)
8,()29 - FAZENDA- Decreto de 9 de outubro de 1941 Autoriza o cidadão brasileiro Alcjdes da Conceiç,ão
Lima a comprar pedras prooiosas. (Pub. D.O.
25-10-41) .................................... ;
8.03tl - TRABALHO- Dooreto de 9 de outubro de 1941 ~
Ccincede là sociedade anônima Companhia Usinas Nacionais autorização para continuar a funcionar.
(Pub. D.O. 15-10-41) ....................... .
8.()31 - TRABALHO- Decreto de 9 de outubro de 1941Concede 1à SOciedade anônima Indústrias Salto Grande S. A. l\Uiorização para funcionar. (Pub. D. O.
15-10-41) ....... : .. :..........................
8.ót32 - TRABALHO- Decreto de 9 de outubro de 1941 Gonc.ede à sociedade anônima Comparthia Aoucafeira
Vieira Martins, S. A., autorização para continUar
a funcionar. (Pub. D.O. 14-10-41) ............
8,033 - FAZENDA~ Dooreto de 9 de outubro de 1941 Autoriza o firma Picardi & Comp. a .comprar pedras
preciosas .. (Pub. D.O. 6-1!-41) . . . . . . . . . . . . . . .
6.034 - TRABALHO- Decreto de 9 de outubro de 1941 Concede à sociedade .Siqueira, Meir.elles, Junqueira
& Companhia, autorização para funci<mar de acordo
-com 0: que Prescreve o decreto-lei n .. 938, de 8 de
dezembro de 1938. (Pub. D.O. 16-10-41) ·......
8. 035 - TRABALHO - Decreto de 9 de outubro de 1941 Concedé A sociedade anônima Abatedouro Modelo
Brasil .S. A. autorização ;para funci{lnar. (Pub.
D.O. 14-!Q-41) ...............................
8.036 -TRABALHO- Decreto de 9 de outubro de 1941Concede, à Sociedade Anônima Moinho da Baía, autoriz.ação -para continuar a funcionar. (Pub. D.O.
13-1()-41 - Rep. D.O. 17-IQ-41) .. .. .. . .. . .. ..
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8.. 037 8 .038
8.039
>< 040

8.041

FAZENDA - Deereto de 9 de outupro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 11-10-41) ..
- Ainda não foi publicado no Diárid O{ticfial . . . . . . . .
-VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 19.41 Aprova projeto e orcamento. (Pub. D.O. 24-10-41)
- AERONAUTICA Deereto de 13 de outubro de
1941 - Altera, s-em aumento de despes-a, tahelas
numéricas de pessoal extranumerário-mensalista do
Ministério da Aeronáutica. (Pub. D. O. 16-10-41)
- VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1941 Autoriza a modificação do projeto aproyado pelo

/ · 59

/ 59

60
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/ 67

8.042 -VIAÇÃO - Decreto de 13 de ou.tubro de 1941 Aprova projeto e -orçamento para a ·construç,ão de
um armazem na estação de Lorena, da Estrada de
!Ferro Central do Brasil. (Pub. D. O. 15-10-41)
8.043 - VIAÇÃO -·Decreto de 13 de outubro de 1941 ·Aprova projeto de or~amento. (Pub. D.O. 15-10-41)
8.044 -VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro ·de 1941 Aprova projeto de orçamen.to. Pub. D.O. 15-1()-41)
8. 045 - FAZENDA - Decreto de 1'3 de outubro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 15-10-41)
8.04u- GUERRA- Decreto de 13 de outubro de 1941
Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 15-10-41)
8.047- GUERRA- De,;reto de 13 de outubro de 1941
Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 15-10-41) . .. .
8.048- GUERRA - De,;reto de 13 de outubro de 1941 Suprime cargo extinto (Pub. D.O. 15·-10-411 . . . .
8.049 - GUERRA- Decreto de 13 de outubro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 15-10-41) . . . .
8.050 - VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1941 Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 15-10-ld) . . .
8.051 -VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1941
Extingue ·cargo excedente. (Pub. D.O. 15-10-41)
8.052 - VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1941
Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 15-1()-41)
8.053 - VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1041
,~uprime cargo -extinto. (Pub. D.O. 15-10-41) . . . .
~.Uó4 -

VIAÇÃO - Decreto de 13 de outubro de 1941
Suprime eargos extintos. (Pub. D.O . .15-10-41) ..

8.055 -VIAÇÃO ~ Decreto de 13 de outubro de 1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O. 15-10-41) ·.· ...
8.U5B T-RABALHO- Decreto de 13 de outubro d.e !941 ·
Dá nova re(lação ao .-art.. 89 do regulamento aprovado pelo deereto n. 1.918, de 27 de agosto de !937.
(Pub. D.O. 15-10-41) ....................... .
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Págs.
8.057 -

EDUCAÇÃO- Decreto de 14 de outubro de 1941Conced.e reco'ithecimento aos , cursos de Filosofia,
Pedagogia, -Letras Clássicas, Letras Neo-Latinas, Anglo-Germânic:is, Geografia ·e História e Didática,
da Faculdade de Pedadogia, Ciências e Letras do
Instituto Santa Ursüla. (Pub. D.O. 14-10·41) . .

8 •.058- FAZENDA- Decreto de 15 de outubro de 1941 Aprova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria da Despesa Pública
.do Ministério da Fazenda. (Pub. D.O. 17-10-41)
8.0&9 -

8. 060 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 ·de outubro de
194.1- Autoriza o cidadão brasileiro Boanerges Ferreira Guimarães a -pesquisar cristal de rocha (quartzo) no município de Pará de Minas, Estado de
de Minas Gerais. (Pub. D.O. 1-11·41) ......... ,

74

{ 74

( 76

AGHICULTURA - Decreto de 15 de outubro de
1941 - Autoriza· o cidadão brasileiro Edgar von
Buettner a pesquisar minério de molibdênio no mUnicípio de Itajaí, do Estado de Santa Catarina. (Pub.
D.O. 1-11-41)

8. 061 -

/

........................ , ...... ;.

77

AGRICULTURA - Decreto de 15 de outubro de
1941 - Autoriza o cidadão .brasileiro Julio Carneiro de Albuquerque Maranhão a pesquisar diatomita no município de Jaboatão, Estado de Pernambum. (Pub. D.O. 1-11·41) ......... ,..........

78

8.062 -AGRICULTURA. -

Decreto de 15 de outubro de
1941 - Autoriza o cidadão -brasileiro Arthur de
Oliveira Regis a .pesquisar -salitre no município de
Campo Formoso, Estado da Bala. (Pub. D. O.
1-11-41 )- ..................... ·.· .......... -' . . . . . .

8. 063 -

8.064 -

8. 065 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de outubro de
1'941 - Autoriza a Comp. · Mineração e Metalurgia
do Pinheiro Limitada a pe..s~quisar estanho, wolframita e associados no município de ·Encruzilhada,
Estado do Rio Grande do Sul. (Pub. D.O. 1-11-41)
AGRICULTURA - Decreto de 15 de outubro de
1941 -Autoriza o cidadãO brasileiro Pedro Affonso
Pinto Ooelllo a pesquisar· manganês_ e ass{)ciados no
município de D. Silvério, Estado de Mina-s Gerais.
(Pub. D. O. 24-10-41) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
AGRICULTURA - Decreto de 15 de outubro de
19/d - Autoriza o cíaadão brasileiro Oswaldo Sampaio a pesquisar tungstênio e associados no município de Jundiaí do Estado de São Paulo. (Pub. D. O.
1-11-41)

....... ,,,,,,.,,,,,,..................

'J'!:J

80

81

82

8.066.- TRABALHO - Decreto de 16 de outubro de 1941
··
- Concede à ·sociedade anôhima Companhia Indus-

trial Aliança Bomdespachense autorização para funcionar de acordo com o que .prescreve o decreto-lei
n. 938, de 8 de de"embro .de 1938. (Pub. D. O.
4-11-41) ................ :.....................

\83
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Decreto de 16 de outubro de 1941
- Regul<tmenta aS atiVidades do Serviço de Alimentação <la Previdência Social (S.A.P.S.). (Pub.
D.O. 22-10-41- Ret. D.O. 11-11-41) ......... .
8.068 -EXTERIOR- MAI\INHA e VIAÇÃO - Decreto de
U de outubro de 1941 - Dispõe sobre a fixação
de linhas de limite de carga dos navios mercante.s.
(Pub. D.O. 20-10-41) ........................ .
8. 069 - AGRICULTURA Decreto de 17 de outubro <Je
1941 - Extingue cargos ·excedentes. (Pub. D~O.

Págs.

8.067 -TRABALHO -

20-10-41)

.................................... .

8.070 ~ AGRICULTURA -

"19/d -

(

Dooreto de 17 de outubro <le
Extingue cargo excedente . .(Pub-. D.O.

8. 071 -

.. .... .... .... .. ... ... .... ... ... .. ...
AGRICULTURA - Decreto de 17 <le outubro de
1941 - Extingue Dargos excedentes. (Pub. D.o.
20-10-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 072 -

AGRLCU LTUilA - Decreto de 17 de outubro de
1941 Suprime cargo extinto. (Pub. D.O.

98

1

20-10-ld)

20-10-41)

.....................................

97

99

I

99

(

100

8.073 -AGRICULTURA - Decreto de 17 de outubro de
1941 ~ Extingue cargo excedente. (Pub. D.O.
20-10-ld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fL074 · - FAZENDA - Decreto .de 20 de outubr-o de 1941
- Suprime cargo extinto. "(Pub. D.O. 22-10C41)
8. 075 - VIAÇÃO e EDUCAÇÃO - Decreto de 20 de outubro

100
100

de 1941 - Aútoriza a cessão de terreno -e instalações ao Ministério da Educação e Saude. (Pub.

D.O. 22-10-41) ........... :........... .... ....
8.()76 -VIAÇÃO - Decreto de 20 de outubro de 1941 -

101

Aprova projeto e. orçamento para a aquisiç,ão de 24
vagões-plataforma destinado ·à Estrada de !Ferro
Vitória a Minas. (Pub. D.O. 30-10-41) . . . . . . . .
8. 077 -

VIAÇÃO -. Decreto de 20 de outubro ·de. 1941 -Declara a caducidade da concessão outorgada à Sociedade Rádio Guararapes S. A. (Pub. D.Q.
22-10-41)

8.078 -

8. 079 -

8.080 -

101

.................................... .

102

VIAÇ,lO - Decreto de 20 de outubro de 1941 Declara de utilidade públioã, para fim de desa-propriação, imoveis necessários às obras de mel-horamento do porto de Laguna, ·e aprova orçamento.
(Pub. D.O. 22-10-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 20 de outubro de 19.41 Aprova projetos e orçamentos ·pai·a obras na Estrada de •Ferro Vitória a Minas. (Pub. D.Q.

102

30-10-41)

102

...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIÁÇÃO - Decr.eto de 20 de outubr<J de 1941 Aprova projeto e orçamento para obras na instação
·hidro-elétriea do Itatinga, do porto de Santos.
(Pub. D.O. 31-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'' '
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Págs.
"·u"1 -

GUERRA.- Decreto de 20 de outubro de 1941 Aprova modificação do art. 51 e do -parágrafo único
do art. 143, .cto Regulamento a que refer.e -o deCreto
n. 6.656, de 30 de dezembro de 1940. (Pub. D.O.
22-10·41)

8.082 8.083 -

8.084 -

8.085 8.086 8.087 8.088 8.089 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .

( 103

EDUCAÇXO -' Decreto de 21 de outubro de 1941
- Concede reconhecimento à Faculdade de Farmácia e Odontologia de Pelotas. (Pub. D.O. 23-10-H)
EDUCAÇÃO- Decreto de 21 de Dutubro de 1941Concede inspeção permanente às três classes didáticas do Curso Complementar do Externato e SemiInternato Santo Ignaocio. (Pub. D. O. 24-10-41) . .
GUERRA- Decreto de 21 de outubro de 1941 A,prova o Regulamento n. 13, para o ·Emprego de
Artilharia, 3.a Parte - Instrução Geral para o
Tiro de Artilharia. (Pub. D.O. 23-Hl-41)
EDUCAÇÃO- Decreto de 21 de outubro de 1941Cassa o reconhecimento à F-aculdadA de Direito do
Maranhão. (Pub. D.O. 23-10-41) . . . . . . . . . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto de 22 de outubro de 1941 Extingue cargos excedentes. (Pub. D.O. ·24-10-41)
VIAÇAO - Decreto de 22 de outubro de 19/d Extingue cargos excedentes. (Pub. D. O. 2Id0-41)
VIAÇÃO - Decreto de 22 de outubro de 1941 ExLingue cargo excedente. (Pub. D.O. 24-10-41)
AGRICULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brat:iileiro Mario Carlo Pareto
a lavrar jazida de calcáreo no município de Dores
de Campos, -do Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.

6-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.090- EDUCAÇÃO- Decreto de 22 de Dutubro de 1941-

8.091

8.092

8.093

8.094

Fixa aS datas da reunião .da Primeira Conferência
Nacional de ·Educaç,ão e da Primeira Conferência Nacional de Saudc. (Pub. D. O. 24-10-H)..........
-AGRICULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
. . .__,. . Autoriza o -cidadão bras Beiro Irineu ·Felisberto
a 'lJesqui.s-ar minérios de arsênico e associados no
município de Conselheiro P-ena do Estado de Mina6
Gerais. (Pub. D.O. 6-11-41) , . . . . . . . . . . . . • . . .
- AGRICJULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Teodulo Pereira a
pesquisar quartzo no município de Arcos do Estado
de Minas Gerais. (Pub. D.O. ·6·11-41) . . . . . . . . . .
- AGll!CULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Amat a
pesquisar calcáreo no município de Parnaiba do
Estado de .São Paulo. (Pub. D.O. 6-11-41) ...... · ·
-AGRICULTURA- Dooreto de 22 de outubro de 1941
- Outorga ao Governo do Estado de Minas Ger'ais
autorização para o aproveitamento p1~0gressivo de
energia hidráulica da ·queda dágua "Oito Arrobas,,
situada no rio do Braço, Município de Rio Claro,
Estado do Rio de Janeiro, para uso da Rede Mineira de Viação. (Pub. D.O. 20-11-41) . . . . . . . .
'
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Págs.
8. 095 -

8. 096 -

AGRICULTURA- Decreto de 22 de outubro de 19U
-Autoriza "Minas de São José Limitada" a pesquisar manganês e associados no município de Caeté
do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 6-11-41)
AGRICULTURA-;- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza o cidádão brasileiro Aristides Augusto
de Menezes a pesquisar ferro .e associados no município de Betim do Estado .de Minas Gera_is. (Pub.

D.O. 6-11C41) .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . ..
8.097 -AGRICULTURA- Decreto de 22 de DutÚbro de 1941

113

114

- Autoriza o cidadão brasileiro Palmeirindo Fontes
a ·pesqui-sar mica .e associados no município de
Varginha do Estado de Minas Gerais. (Pub, D.O.
6-11-41)

8. 098 -

..... ····· .. . . . ... .. . ... . ... .... .. . .. .

. 115

AGRICULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza o cidadão bra.sileiro Dilermando Rocha
a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 6-11-41)

................ .- ...............

, 116.

8.099 -AGRICULTURA- Decr-eto de 22 de outubro de 1941

8.100 -

8.101 -

8.102 -

-Autoriza o .cidadão brasileiro :Francisco Aluotto a
pesquisar minério-s de manganês, ferro e associados
no município de Brurnadinho, Estado de Minas
Gerais (Pub. D.O. 6-11-41) ................. ,
AGRICULTURA- Decreto de 22 de outubro de 1941
- Autoriza a Sociedade Mineração Moçapir Limitada a pesquisar manganês -e associados no município de Lavras: ··E-stado de Minas Gerais. (Pub.
D.O. 6-11-41) . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . ..
VIAÇÃO - Decreto de 22 de outubro de 1941 A.ptova projeto e orçamento para construção de ligacão ferroviária na Rede de Viação Paraná-Santa
Catarina. (Pub. D. O. 24-10-41) . . . . . . . . . . . . . . . .
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columbita no município de Gov.ernador Valadares
do Estado de Minas 'Gerais. (Pub. D.O. 27-11-41)
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8.181- AGRICULTURA- Decreto de 7 de novembro de

1941 - Autoriza o cidadão ·brasileiro Antonio Saraiva Ribeiro a ·pesquisar quartzo e associados, mica,
pedras coradas e columbiLa no município de Betim,
Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 27-11-41) . .
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(Pub. D.O. 27-11-ld) .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .
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AGRIGULTUHA - Decreto de 7 do novemiJro do
19/d - Autoriza o cidadão bra.sileiro Danilo Andrade .a pesquisar cristal de rocha e associados no
município -de Buenópolis -do Estado de Minas Gerais. (Pub. D.O. 27-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AG!UCULTURA - Decreto de 7 do novembt'O de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Ramiro .Ferreira 2outo_ a rpesquisur mica e associados no município de Tarumirim, Estado de Minas Gcrai.s.
(Pub. D.O. 27-11-41) . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .
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Decreto de 7 de novembro do 1941 -Autoriza o cidadão brasileiro José Angcrt a pesquisar diatomita
no município de Soure do Estado do Ceará. ·Não
foi publicado ainda no Díá'f'io Of.icial por falLa de
·pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.187 -
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8.190 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Claudio MonteirO Soares Filho a pesquisar mirabilita e -epsomita no município de São João do Piauí, Estado
do Piauí. (Pub. D.O. 27·11-41) ............... .

212

AGRICULTURA - Decreto de 7 de. novembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro José Melgaço
a pesquisar cristal de rocha e associados no município de Pequi do Estado de Minas Gerais. (Publicado D. O. 27-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

AGRICULTURA - Decreto de 7 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro José dos
Santos :Manso a pesquisar feldspato e associados no
município de -Nitcr_ói, Esta_do -do Rio de Janeiro.
(Pub. D.O. 27-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2H

AGRICULTURA - !Xlcreto de 7 de novembro de
1941 - ·Concede autorização para funcionar -ao
"Ban-co Co-mercial e Agrícola de La.goa Dourada",
Sociedade Cooperativa· de Responsa-bilidade Limitada, com -sede- na cidade de -Lagoa Dourada, Estado
de Millas Geraio. (Pub. D.O. 21-11-41) . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 7 de novembro de
1941 -Autoriza a cidadão brasileiro José Milagres
Peixoto a -pesquisar todo no muni-cípio -de Cons-elheiro ;Lafaiete, do Estado de Minas Gerais. (Pub.
D. O. de 27,11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 7 de novembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Heitor Freire d0 Carvalho a
pesquisar sal geffia no municí-pio de Maceió -do
Estado de Alagoas. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . .
i .i 92 - Decr.eto de 7 ctr- novembro de- 19/d - Autoriza o
cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalho a
pesqtüsar sal gema no município de ·Ma-Ceió do
Estado de Alagoas. Não foi publicado ainda no Diário Oficia'~ por falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . . .
8.193- Decreto de 7 de novembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasil-eiro Heitor Freire de CarvalhO a
pesquisar -sal genia no município ·de Maceió do
Estado de Alagoas. Não foi publicado ainda no Diário Ofi6ml por falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . . .
8.19<- Decreto de 7 de novembro de 1941 - Autoriza o
-cidadão brasileiro Heitor Fr.eire De Carvalho a
pesquisar ..sal gema no município de Ma-Ceió i!o
Estado de Alagoas. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,............ ,.
S .1-95 - De·creto de 7 de novembro de 1941 - Autoriza o
cida-dão-,brasileiro Heitor Freire de Carvalho a
pesquisar -sal gema no município de Maceió do
Estado de Alagoas. Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento. . . . . . . . . . . . . .
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8.197- AGRICULTURA- Decreto de 11 de novembro {ie
194'1 -:- Extingue cargo excedente. (Pub. D.O.
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8.1.99 - VIAÇÃO - Decreto de 11 de novembro de 1941 .Suprime cargos extintos. (Pub. D.O. 13-11-ld)
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D. O. 2-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.205.- VIAÇÃO- Decreto de 12 de novembro de 1941 Aprova novas tabelas numér.icas para o 1pessoal extranumerário-mensalista de repartições do Mini~S
Lério da. Viaç.ão .e Obras Públicas. (Pub. D.O.
18-11-41)

........................... ,. . . . . . .. .

AGRICULTURA - Dooret.o de 12 de novembro de
1941 - Reconhece o curso de agronomia da Escola
de Agronomia do Ceará. (Pub. D.O. 21-11-41) . .
8.207 ~ AEHONAUTICA - Decreto de 12 de novembro de
194{ -- DesaprOpria terrenos adja.cente-s :à Base
Aérea de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
·(Pub. D. O. 18-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.208 -AGRICULTURA - Decreto de 12 de novembro de
19/d - Reconhece o curso de agronomia da Es-cola
Agrícola da Baía. (Pub. D.O. 25-11-41) . . . . . . . .
~L209 ]'AZJDNDA - De:creto de. 13 de novembro de 1041
- Autoriza o cidadão brasileiro Albertina Silva n
comprar pedras preciosa.s. (Pub. D.O. 29-12-11) . .
8.210- FAZBNDA.- Decreto de 1'3 de novembro de 1941
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-pedras preciosas. (Pub. D.O. 21-11-41) . . . . . . . .
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AG!UCULTURA - Decreto de 13 de novembro de
19'11 - Autoriza a Companhia Geral de Minas a lavrar ba:uxita, pedra·s aluminosas e argilosas nn I?Unicipio de Poços de Caldas. do Estado de Mmas
Gerais. (Pub. D.O. 2-12-41) ................. .
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8.213 -

AGRICULTURA - Decreto de 13 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão braaileiro Geraldo Armond Viégas a pesquisar manganês, cristal de rocha
e r~ssoei.ados no município de Pitanguí do Estado
de Minas Gerais. (Pub. D. O. 2-12-ld) ......... .

250

8.2H -

AG!UCULTURA - Decreto de 14 de novembro de
194'1 - Autoriza o cida.dão brasileiro Osorio Carlos
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8.216 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Oth'on Barcellos Cqrrêa a pesqui.gar bauxita no município de
Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo. (Pub.
D.O. 2-12-41)
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AGRICULTURA - Decreto de H de novembro de
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Souza Lima a pesquisar manganés e associados no
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D.0"2-12-ld) ......................... .
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AG!UCULTURA - Decreto de ilJ de novembro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Frederico Dolabella Portella a pesquisar silex no município de
L~1goa Santa do Estado Minas Gerais. (Pub. D. O.
2-12-41)
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............................... .
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iR-1?.-!i'l \
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276
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AGRICULTUnA - Decreto de 14 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro João Caruso
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AGRICULTURA - Decreto de !I; de novembro de
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D.O. 22-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-Concede autorização de funcionamento aos cursos
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e -História, .Lelras Clássicas, Letras Ang!o-GermãniC2S, Letras Nco-Latinas e Pedagogia, da Faculdade de
Filosofia, Ciência.s c Letras de Campinas. (Pub.
D. O. 21-11-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279

8.233 -
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FAZENDA~ Decreto d'e 19·. ele novembro de 19H
- Supi'ime car~o extinto. (Pub. D.O. 21-H-41)

AGRICULTURA .:___ Decreto de 19 de novembro de
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AGRICUL'l'UllA - Dcc;_·eto do 19 do novembro de
19·1 t ~ Autoriza o cidJ.dão brnsilciro Tomunsino
SummfJ.l'OIJO a pesquisar calcáreo no município ('!_,-~
Sorocaba do E<;Lé;,clo de São P<'-ulo. (Pub. D. O.
6-12-,1) .
................ ...............
AG!UCUL'J'URA Dect•clo do 19 do novembro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Ivui Guima-

rães, a pesquisar crk;tal c associados no município
etc Paraopcba do Estado de r-,_tinas Gerais. (Publicado D. O. 6-12-!d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8'. 258 - AGRICULTURA - Decreto de 19 de novembro de
1941 - Autoriza o cidadão b~·asilciro .José dos Santos -l\1anso a pesquisar quartzo o associados no município de l\'ilcrói, do Estado do Hio ele Janeiro.
(Pub. D. O. 6-12-41) ..... -'·...................
8.259 - AGHICUL'l'URA :___ DecrBto de 19 de novembro de
19H- Autoriza o cidadão brasileiro Honorato Ferreira a pesquisar carvão no município de São Jerônimo, do Ji;stado do Paraná. (Pti'b: Diário Oficia~
6-12-'d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.260 -AGRICULTURA - Dececto de 19 de novembro de
1941 Autol'iza o cidadão brasileiro Honorato
Faustino de Oliveira Junior a pesquisar carvão no
município rle São Jcronimo, do Estado do Paraná.
(Pub. D. O. 6-12-41) ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.261 -AERONÁUTICA - Decreto de 20 de novcmbeo de
1941 Aprova o Regulamento Provisório para
Promoções de Oficiai·s da Força Aérea Brasileira.
(Pub. D. O. 22-11-H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.262- TRABALHO. Decreto de 20 de novembro de
19'd - Concede. à sociedade anônima Companhia
Usinas de Sergipe autorização para continuar a
funcionar. (Pub. D. O. 1-12-4!) . . . . . . . . . . . . . . . .
8.263 - VIAÇÃO - Decret-o de 20 de novembro de 19/d
- Aprova novas tabelas "numéricas para o pessoal
exLranumcrário mensalista do Departamento Nacional de Estradas de Ferro. {Pub. -D. O. 2/J.-11-4'1).
VIAQAO - Decreto de 22 de novembro de 1941 8 .261! Sup1;imo cargos extintos. (Pub. D. O. 25-11-li.t) .
8.265 - EXTERIOR - Decreto de 22 de novembro de 19fd
Promulga o Convênio ele Intercâmbio culluntl, entre
o Brasil e o Japão, firmado no Itio de Janeiro. a
23 de setembro de 19110. (Pub. D. O. 25-H-'.d) ...
8.266 - EXTERIOR ~ DecreLo de 22 de novembro de 19/d
- Faz público o dcvósito do instrumento ele ratificação (com reserva) pelo Governo da República
ArgenLina, da ·Convenção ·sobre Administração provisória de -:-colônias e Po.,sscssõcs Européi::'ls na América, firmada· em Havana, a 30 de julho de 191!0.
(I'ub. D. O. 25-11-ld) ........................ .
8.267 - VIAÇAO - Decreto de 22 de novembrO de 1941 Aprova projeto e orçamento para conslrução de
urna garage na estação de Itá, da Estrada ele Ferro
Vitória a Minas. (Pnb. D. O. 3-12-1;1) ......... .
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Págs.
8.268- VIAÇÃO- Decreto de 22 de novembro de 1941 Apeava IH'ojeto c or~\amento para construção de
uma estação na "Parada LuCas" de The L.eopoldina
Railway Company, Limited. (Pub. D. O. 13-12-41)
8.269
Decreto de 22 de novembro de 1941 -Aprova projeto e orçamento da ponte em concreto armado sobr·e o rio ltajaí Assú, na Esteada de Ferro Santa Catarina. (Não foi publicado ainda no D. O. por falta
de pagamenlo)
...............
8.270
JUSTIÇA c FAZENDA- Decreto de 25 de novembro de 19/d - Aprova nova tabela numérica para
o pes·wal extranumerário mensalista do Supremo
Tribunal Federal. (Pub. D. O. 27-11-41) . . . . . . . .
B.27J - Vl/-._ÇXO- D0c.reto de 25 de novembro de 1941Aprova nov::ts relações de diferença de salário de
mcnB<tlil:,tas c de funções de diaristas a serem ext:ntas quando vagarem, na Administração do Porto
d(J rtio de Janeiro. (Pub. D. O. 27-11-H)........
8.2.72- VfAQXO- Decreto de 28 de novembro de 19/d ~
Conecde permissão à Húdio Club de Goiânia S. A.
para r:s[nbclecer uma esbç,ão rádio-difusora. (Public~do
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326
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328

O. 13-12-l.d) . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
Decreto de 29 de novembro de 1941 -

330

D. O. 13-12-41) ........... , ................... .

333

Decreto de 29 de novembro do 19/d - Aprova
projeto e orçamento para modificação do grade e
reconstrução de pontilhão da Rede Mineira de Viação. (Não foi publicado ainda no D. O. por falta
de pagarrienlo) . .
. .................... .
S.275 --' VfACXO -Decreto de 29 de· novembro de 1941 AprOva projeto e orçamento para constrUção de
tanques na ilha do Barnabé,· porto de Santos. (Publicado D. O. 31-12-H)
................... .

333

VIAÇÃO - Decreto de 29 de novembro de 19!d
- A!H'Ova projeto c orçamento para construção de
tanqnc na ilha do Barnabé, porto de Santos. (Publicado D. O. 31-12-ld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\-lA!UNHA -- Decreto de 29 de noYembro de 19/d
- Suprime cargo extinto. (Publicado Diário Oficial

334

8.273 -

VíACKO -

AlH'Ôva projeto e orçamento. para construção de um
o.rmazcm de inflamaveis na. linha do Norte de The
J .. eopoldina Railway Company, L'imited. (Publicado

8.274 -

8.276 -

8.277

333

3-12-41) . . . ................................. .

8. 27B 8.279 -

8.280 -

8.281 -

I'dARINHA - Decreto de 29 de novembro de 19./d
-Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 3-12-41)...
MARINHA- Decreto de 29 de novembro de 1941
-Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 3-12-H).
MAniNHA- Decrclo de 29 de novembro de 19/d
- Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 3-12-41)..
MARINHA- Decreto -de 29 de novembro de 19/d
-Suprime eargos extintos. (Pub. D. O. 3-12-41).
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Decrolo de 29 de nóvembt'O de 1\.:l'd
-Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 3-12-l.d) .
8.283 - MARINHA - Decreto de 29 de novembro de 19H
- Suprime ca~·go extinto. (Pub. _lJ. O. 3-12-41) ..
8. 284 - MARINHA - Decreto de 29 de novembro de J 0 't1
-Suprime cargos extinto;;. (J?ub. JJ. O. 3-'12-H).
8.285 .- MARINHA -.Decreto de 29 de novembro de 1\H.·J
- Buprime cargos extintos. (Pub. D. O. 3-i2·-ld).
8.286 - MAniNHA - Decreto de 29 ele novembro de 1\JL
- Extingue a SeC(;ão de Assistência Social da D~
visão do Pessoal Civil da Diretoria elo Pessoal do
Ministél'io da 1\-Iarinll<l. (Pub. D. O. 3-12--11) .....
8.287 -'GUERRA - Decreto de 28 de novembro de HH,1
- Extingue a S~Cf}ão de AssiStência. Socíal do ~çr
viço do .Pessoal Civil do Ministério da Guerra c dá
outras providências. {Pub. D. O. 3-1~-H) ..... .
8.288 - AERONÃU'l'l.CA - Decreto de 2 de dezembro ele
Hí!d -Aprova O· Regulamento da Diretoria elo Pe~
soal do Ministério da AcronáuLicct. (J?ub. Diário
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8.282- MARINHA -

Oficial- 'i-12-4.1) ............................... .

8.289 -

8. 290 -

8.291 -
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338
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339

EDUCAÇÃO - Decreto de 2 de de,embro de !9-11
- Dispõe sobre a comemoração do Dia Panamecano da Saude. (Pub. D. O. '<-12-41) . . . . . . . .
AG!UCUL'l'UltA - Decreto de 3 de dezembro de
19/d - Autoriza a empresa de mineração "Companhia Hatig Petróleo ·A·sfalto e Mineração, Sociedade Anônima" a pesquisar sal gema· nu município
de Socorro do Estado de SergilJC. (1Jub1Jcado no
D. O. 4-12-'d) ............................... .
AG!UGULTURA - Decreto de 3 de dczcmbl"O lle

1941 -Autoriza a Mineração Geral do Brasil Ltcia.
a pesquisar carvão no município de Cresciuma, do
Estado de -Santa Catarina. (Puh. D. O. 27-1-2--'d).
8.292 -,AGRICULTURA Decreto de 3 de dezembro de
1941 -Autoriza a Nlineração Geral Uo Brasil Ltda.
a pesquisar carvão no município de cn~sciuma, elo
Estado ·de Santa Catarina. (Pub. D. O. 2.7-12-41) ..
8.293 - AGRIGULTU!lA- Decrclo de 3 de dezembro de 1941
- Autoriza o cidadão brasileiro, Ulisses Esteves

348

2·19

Costa a pesquisar mica e associados no município de
Poté do Estado de Minas Gerais. (Pub. no Diário Oficial de 15-12-ld) . . .
. ............... .
8.294 -AGRICULTURA- Decreto de 3 de dezembro de ·19H
- Autoriza o -cidadão ·brasileiro, Joaquim da Costa

MarLins a pesquisar berilos, águas marinhas e associados no Município de Arassuaí do Estado do Minas Gerais. (Publicado no D. O. de 18-12-41) ....
8.295 -AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezcrnb!"o do
19/d Autoriza o cidadão brasileiro Hnmbol'lo
'rozzi a pesquisar águas minerais, termais c gawzas no município de Lindoia do E'slado ele 8fio
Paulo. (Publicado no D. O. de 18-12-41) ...
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8. 296 -

AGRICULTUHA - Decreto de 3 de de"ernbeo de
1941- Autoriza os cidadãos brasileiros Silvio Gatão
e. Ciro Sim a a a pesquisar quartzo, pedras coradas,
mica e assoCiados no muniCípio ·de Sabin'ópolis
do Estado de Minas Goráis. (Publicado na Diário
Oficial de 18-12-ld) ........................ .
8.297 - AGHICULTURA - Decreto de 3 de dezembro de
HJH - Autoriza o cidadão brasileiro Cornclio de
Carvalho Silva, a pesquisar dolomite e associados
no município ·de Valença, do Estado do llio (Publicado no Diário Oficial de ~8-12-ld) ......... .
8.298 -AGRICULTURA - Decreto de 3 de dczémbro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Luiz
da Costa Maia a pesquisar cristal de rocha c associados no município de Campo Belo do Estado
de Minas Gerais. (Publicado no Diário Oi{ical de
22-12-ld)
8.299 -

8. 300 -

8. 301 -

8. 302 -

8. 303 -

.

.

................................. .

AGRICULTUllA - Decreto de 3 de dezembro de
19111" - Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Julio
I-Ieaner a pesquisar jazidas de pedras coradas c
cristais no município de Teófilo Otoni, do EsLadode iiUnas Gerais. (Publicado no Dió·io Oficial de
18-12-41) ................................. .
AGll!QUL'rUllA - Decreto de 3 de dezembro de
19/d - Autoriza o cidadão brasi.leiro Eugenio
Bortkieviez -a ·pesquisar pedras coradas no muni~
-cípio de Ouro Preto do Estado de Minas Gerais.
(Publ. no Diá1·io Oficial de 22~12~/d) ......... .
AGRICULTUHA - Decreto de 3 de dezembro dE
J941 Autoriza a .cidadã brasileira Con'ceiçãc
Duque F.ailler Schmalz a pesquisar mica o associados nO município de Peçanha do Estado de rvnnm
Gerais. (Publicado no D. O.. de 18-12-41) ....... .
AGJUCULTUHA - Decrclo de 3 de dezembro dE
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Olyntho de Rezende, a pesquisar mármores no município de Itapeva ·do Estado de São Paulo. Publi~
cacto no D. O. de 18-12-41) . . . . .............. .
AGRICULTUHA __; Decreto de 3 de dezembro cte
19/d - Autoriza a Sociedade Habeyche Limitada a
lavrar areia monazítica no mun'icípio de Iconha
do Estado do E'spírito Santo. (Publicado no Diári.o
Oficial de 18-12-41) ......................... .
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355

356

557

158

559

359.

8.30-i- AGRICULTURA- Decreto de 3 de dezembro de
1941- Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Gomide

8. 305 -

Ribeiro dos Santos a pesquisar cristal de rocha e associados no muriicípio de Curvclo do Estado -de
Minas Qerais. (Publicado no D. O. de 22-12-41) ..
AGRIGULTUHA - Decreto de 3 do dezembro de
19/.d - Autoriza o cidadão brasileiro João José
Mansur a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena do EsLado de 1'1inas Gerais.
(Publicado no D. O. de 8-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. 306 -

8.307 -

AGRICULTURA

~

Decreto de 3 de dezembro de

1941 -Autoriza o c'idadão brasileiro Octavio Soares Ferreira a lavrar jadda de mica e associados,
no município de Governador Valadares, do EsLado
de Minas Gerais. (Publicado no D. O. de 15-12-H
AGD.ICULTURA -

362

Decreto de 3 de dezembro de

363

Decreto de .3 ele dezembro de 19.41 -~ Conccdr. à
"Mirlas Leão Junior Limitada" aulorização para
funcionar ·como empresa de mineração.
Não foi puLlicado ainda no· Diár·io O{idal pol' falta
de pagameilto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.309

P:igs.

1941 Autoriza o cidadão brasileiro Heitor
Freire de Carvalho a pesquisar ilmenita e associados no município de Alcobaça do Estado da Baía.
(Publicado no D. O. de 18-12-41) ....... :. . . . . . . .

8.308 -

XXXI

364

l\-IARINIIA - Decreto de 3 de dezembro de 1941
- Suprime cargos extintos. (Publicado no DirLi·io
Oficial de 5-12-41) ......................... .

8. 310 -

AGRICULTURA

~

Decreto de 3 de dezcmin·o de

194.1 -Funda o Núcleo C.olonial "Duque de Caxhs".
- Publicado no D. O. de 5-12-4 J . . . . . . . . . . . .
8.311 -

AGRICULTURA -

Decreto de 3 de dezembro de

1941 - Autoriza ·O cidadão brasileiro Li rio CtJbral
a pesquisar mica e ·associados n'o município de
Resplendor, Estado de Minas Gerais. (Publicado
no D. O. de 18-12-41) . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .
8.312 -

AGIUCULTURA -

365

365

Decreto de 3 de dezembro de

1!J41- Autoriza a "Mineração Dom Bosco Ltda." a
pesquisar manganês e associados ho muiücípio de
Habirito, do Estado de Minas Gerais. (Publicado no

D. O. de 10-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

8.3.'13- AGRICULTURA - Decreto de· 3 de dezembro de
1941 - Autorií:a o cidadão brasileiro Labieno da
Costa i'viachado a lavrar calcúreo no- município de
Parnaiba do Estado de S. Paulo. (Publicado no
D. O. de 18-12-,1) . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

367

8.314 -

AGRICULTURA -

Decreto de 3 de dezembro do

1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Valmir de
Almeida Peçanha a p-esquesar ouro no mmlicípio
de EnLre Rios do Eslado do Rio -de Janeiro. (Publicado no D. O. do 22-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 315 -

AGIUCULTURA -

368

Decreto de 3 de dezembro de

1941 - Autoriza a cida-dã brasileira Naydcs Paula
Machado a pesquisar quartzo no município de nauna, Estado de Minas Gerais. (Publicado no DICí:J'io
Oficial de 22-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.316 -

Decreto do 3 ele dezembro de 19/d - Autoriza a
Sociedade Industrial Hulha Branca S. A., cu1n
explorac,ão ·de serviços de energia elétrica nos municípios de Diamantina, Corin:to, Cnrvelo, Sete Lagoas,, Bonfim e Brumadinho, Estado de Minas l{erais, a instalar um novo grupo tur.binagcrador na
sua usina situada no córrego Aguar Clau1s, no Di;:;trito de Arouca, Município de Bonfim, naquele :r~s
tado.

Yags.

Não foi publicado ainda rlo Diário OficiO} por falta
de pagamento . .
.. ... ... .. ..... .... ...... ..
AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezembro de
1941 .:._ Concede à "Cia. Mineradora B'rasileira"
autorização para funcionar como sociedade de mineração. (Publicado no D. O. de 12-12-H) . . . . . .
8.318 - AG!\ICUL'l'URA- Decreto de 3 de dezembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Chaffir Ferreira a pesquisar minérios de manganês, ferro e
associados no município de Brumadinho do Estado
de Minas Gerais. (Publicado no D. O. de 18-12-41)
8.319- AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezembro de
· 194.1 ....;.._ Autoriza .-o Governo de São Paulo a pesquisar apatita e associa-dos n:o ·município de Jacupiranga do Estado de São Paulo. (Pubilcado no Diá-

f

370

8.317

rio Oficial de 18-12-41) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .

8. 320 -

8. 323

8. 324 -

371

372

AGRICULTU!lA - Decreto de 3 de dezembro de
1941 Autoriza o -cidadão brasileiro Sebastião
Soares da Cunha a lavrar minérios de niquel, cobre
e associados no município de Ipanema, do Estado
de 1'1inas Gerais. (Publicado no Diário Oficial -de

15-12-41) ............................... "..
8.321 -AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezembro de

8.322 -

371

1941 - Aprova as especificações e tabelas para a
classificação e fiscalizaf;,ão da exportação de Néspera, visando a sna. padronização. (Publicado no
D. O. de 5-12-'d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGHICULTU!lA - Decreto de 3 de dezembro de
19/d · - Aprova as especificações o tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do centeio, visando a sua padronização. (Publicado n:o
D. O. de 5-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXTERIOR - Decreto de 3 de dezembro de 1941
- Faz público .o depósito do instrumento de ratificação, por parte do Governo da Venezuela, da Convençã·o sobre Administração Provisória das Colônias
c Possessões J~uropéias na América, firmada em
Havana, a 30 de julho de 1940. (Publicado no Diá-

3'73.

374

376

1'io Oficia! ele 5-12-H) . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ..

378

JUSTIÇA - EX'l'ERIO!l - Decreto de 3 de dezembro de· HH1 - Der-!:'8ta luto oficir-.1 por três
dius. (Publicr..do r'!J iJ. O. de 5-12-H) . . . . . . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 3 de dezembl'O. de
1941 -.. ReConheee o curso de veterinária da EscOla
Fluminense de M.edicina Veterinária, (Publicado no
D. O. de 9-12-41 ............................. .
- JUSTIÇA - FAZENDA - ])ecreto de 3 de dezembro de 1941 -Ratifica o decreto n. 353, de 11 de
outubro de 1941, do Estado do Rio Grande do' Shl.
(Publicado no D. O. de 5-12-H) , ........ , .... .
- AGniCUL'I'URA - Decreto de 3 de dezembro de
19/d - Apro:va o regimento da Comissão de· cOntrole da Produção e . Comércio de Bananas, cr-iada
no Ministério da Agricultur::t. (Publicado no Diário
Oficial de G-12-41) . . . ........................... .
-JUSTIÇA- Decreto de 3 de dezembro de 1941 Suprime cargo extinto. (Publicado no Diário Oficial de 4-12-41) . . .......................... ..
- Decreto de 4 de dezembro de 1941 - AproVa- alteraf;.ões introduzidas nos estatutos da Companhia
Adriática- de 8-egm·os, pela assembléia geral· de_
acionaistas ecalizadas a 1-1 de fevereiro d_e 1939;
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8.325 -

S .326

8.327

8.328

8.329

Não foi publicado ainda n·o Diário Oficial por falta
de pagamento . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..
8.330 8. 331 -

VIAÇÃO - Decreto de 4 de dezen1bro de ·19/d -~
Altera o decreto n. 8. 264, ·de· 22 de_ novemb"ro de
1941. (Publicado no D. O. de 6-12-41 . . . . . . . . . . . .
TRABALHO - Decreto de 4 de dezembro de i91d
- Concede à Sociedade Anônima Fábrica Colombo
autorização para ,continuar a funcionar. (Publica.do
no D. O. de 9-12-41) . .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .
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380

330

386

:JSG

"387

387

8.332- TRABALHO - Decreto de 4· de dezembro dc.1961
- Concede à sociedade anônima Renters Li!nited
autorização para funcionar na República,. (Publicado no D. O. de 8-12-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

388

TRABALHO - Decreto de 4 de dezembro de 1941
- Concede à sociedade anônima Indústria Reunidas
Fagundes Netto S. A. autorização para funcionar.
(Publicado no D. O. de 12-12-41) . . . . . . . . . . . . . .

389

8.334 -

TRABALHO- Decreto de 4 de dezembro de 1961
- Acrescenta um parágrafo ao artigo· 128 do' regulamento aprovado pelo decreto n. 1. 918, de 27
de agosto de 1937. (Publicado no Diário Oficial
de 5-12-41) . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. .

390

8.335 -

GUERRA - Decreto de 5 de dezembro de 1941Desapropria, por utilidade pública, imoveis na cidade de Rezende, Estado do Rio de Janeiro. (Publicado no D. O. de 8-12-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19-12-ld). . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .

468

Decreto de 18 de dezembro de 1941 -Concede à sociedade anônima "Laticínio União dos FazendeiroS
S. A.", autorização pai"a continuar a funcionar.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial po_r falta
de vagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~mJ

G.410 -·THABAf.HO- Decreto de 18 de dezembro de 1941
- Concede i! sociedad~ <l.nônima "Electrical Expm·t
Corporation" autorizaçil_o p__ara continuar a funcionar
na Hepública. (Pub. D. O. 26-12-41).............

460

TRABALHO - Decreto de 18 de dezembro de 1941
- Aprova os novos estatutos da Companhia Aliança
da Baía, adotados pela assembléia geral de adonistas realizada a 31 de m'aio de 194.1, com as mo.dificações introdu'zidas pela ass·embléia realizada a 9 de
outubro do mesmo ano. (Pub. D. O. 26-12-41 Rep. D. 0 .. 29-1.2-41)., .'......................
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~TRABALHO~

Decreto de 18 de dezembro de 19H
, -Aprova os ·novos estàtutos da Companhia Paulista
de Seguros, adotados pela assembléia geral de acionistas, realizada a 30 de maio de 19/d, com as alterações deliberadas pela assembléia geral dos mesmos acionistas, realizada -a ·23 de setembro d'e 194':1..
(Pub. D. O. 26-12-ld) .................... , ...... .
8.4'13- Decreto de 18 de dezembro de '1941 -Autoriza a
firmct Bueno & Comp. a comprar pedras preciosas.
(Não foi publicado ainda no Diário Ofricial por
fa1la de. pagamento) ......................... .
8. 414 - TRABALHO - Decreto de 18 de dezembro de 1941
·- Aprova, com alteraç-ões, os estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e· Terrestres Pelotense,
adotados pela assembléia geral de acionistas. realizada.a 25 de junho de 19/d. (Pub. D. O. 22-12-411.
8.415- FAZENDA- Decreto de 18 .de dezern'bro de 1941Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 20-12-41) .... ;
8. 416 - FAZENDA- Decreto de 18 de dezemb1·ode 1941 Snprime cargo extinto. (Pub. D. O. 20-12-ld). ·-· ..
8.417- FAZENDA- Decreto de 18 .de dezembro de 1941Suprime cargo extinto. (Pub .. D. O. 20-12-!d) ...
8.418 - FAZENDA- Decreto de 18 de dezembro de 19/d Suprime cargo·extinto. (Pub. D. O. 20-12-ld) ...
R 419 AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
1941- Suprime cargo extinto. (Pub. D. O. 20:12-H

8.412

R. 120 -

-1\cp. D. O. 23-12-41) ..........•.........•..
AGRICULTURA - Decreto de 18 de <lezeml:>ro de
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1941 -Autoriza o cidadão brasileiro· Maciel Nunes
Coelho a pesquisar mica e associados no município
de Peçanha, estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.
8. 421 -

3-1c41) ....................................... .
AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de

1941 - Autoriza a sociedade "Minérios Brasilores
Limitada", a pesquisar jazida de mang-anês no mnnícípio de Conselhe-iro Lafaicte, do E::tado de Minas
GCJ"ais. (Pub. D. 0 . .3-1-41) ............... • ..
8.422 -AGRICULTURA -Decreto ele 18 de dezembro de
1941 -·Autoriza o cidadão brasileiro Agenor Antomo de Faria a pesquisar .quartzo e associados no
munícipio de Conselheiro P.ena, Estado de Minas
·Gerais. (Pub. D. O. 3-1-H) ................... .
8.423 - AGRICULTUI\A - Decreto de 18 de dezembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro José Cesario
de Lirría a pesquisar Cristal de rocha no munícipio
de Curvelo do Estado de Minas Gerais. (Pub. D .. o.
3-1-41 'i.
"...... . . . . . • . . • . . . . . . . . • • ~ .....•...
S. e1, - AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
1941- Autoriza a sociedade ".Mineração, Dom BosCo
Limitada" a pesquisar manganês e associactos · no
município de Itabirito, Estado 'de Minas G.erais.
(Pub. D. O. 3-1-42) .......................... .
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AGRICULTURA - Decreto de !8 de dezembro de
19H - Renova a autorização- conferida pelo deCreto
n. 4.344, de 5 de julho de 1939. (Pub. D. O.
3-1-4,1) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro d<'

178

3-1-11). . .. . . . . . . .. . .. . . .. . ................ ..
8.427- AGRICULTURA- Decreto de !8 de dezembro de

179

8 .1!20 -

·

19/d - Renova a autorização conferida pelo d"e.creto n. 4.345, de 5 de julho de 1939. (Pub. D. O.
1941 - Autoriza o cidadão brasHei!'O Amando Simõe8 a pesquisar carvão no município de São Jerônimo do Estado do Paraná. (Pub. D. O. 3-1-H).

8.128 -

-180

AGRICTJLTUHA - Decreto de 18 de dezembro de
1941- ~\ut.oriza o rüiadãa brasileiro Vicente Rodrif!ucs a pesquisar calcáreo no município de Bagé do
do IDstado dn Rio Grande do Sul. (Puh. D. O.
3-1~12).

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

481

8.4.29- AGRTClTLTURA- Decreto de 18 de dezembro de
194·1 -Autoriza o cidadão brasileiro l\rario de· Almeida Borba a pesquisar mica f~ associados no muni-cípio de Itambé do Estado da Baía. (Pub; D. O.
3-1-'d) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. • . .

482

~.130-

AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
..19li1 - Autoriza o cidadão brasileiro Cunegundes
Colares a pesquisar cristal de rocha c pedras col'adas no município de T~~ófilo --Ot.oni, Esta,do Õf>,
Minas Gerais. rPuh. D. O. 3-1-41)..............
8.131 -AGRICULTURA- Decreto de 18 de dezembro de
19/d - Autoriza o cjdadão brasileiro José Xavier
Leite a pesquisar minérios de ferro no município de
_Belo Vale do :Estado de Minas Gerais. (Pnb. D. O.

483

3-i-.\2) . . . . . . . ·..................... :..........
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s ..\32 -· AGniCULTUllA -

Decreto de 18 de dezembro de
1941 - Autoriza a cidadã brasileira Concei<:ão
Duque Foillcr ScbmalZ a pe-squisar mica e associarlos
n(i municfpio de Pecanha. dô ·Estado de Minas Gf'r~is.
(Pub. D. O. 3-1-4~).....................
8.433 -AGRICULTURA - Decreto de !8 de dezembro de
1941 -Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Manoel de OliYcira Chagas a pesquisar ilmenita e assoeiados no município de Santa Cruz do Estado do
Esp!rilo Santo. (Pub. D. O. 3-!-12) . . . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA _:___ Decreto de 18 de dezembro de
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Calde-ira Brant
:1. pesquisar mica e associados no rhunicípio. de Malacachcta do-Estado de Minas Gerais. (Pub. D: ()_

3-1-42). . ................ "...................
8.435- AGJl!Cl.'LTURA- Decreto de 18 de dezembro de

!941 :- Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo l\Iacedo_ a pesquisar quartw- e pedras coradas no muniCípio de Boa Esperanç-a, do Estado de l\linas G~rais. (Puh. D. O. 3-1-12)......................
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8.436 -Decreto de 18 de dezembro de 19H - Autoriza o
cidadão brasileiro Aristides Augusto de Menezes a
pesquisar feldspato, mic.a, quartzo, berilo e associados no município de São Gonçalo do Estado do Rio
de Janeiro. (Não foi publicado amda no Diário Oficial por falta de pagan1ento)...................
8. 437 - AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
194-1 - Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Ubaldo Pereir·a a pesquisar amianto no município
de l!onle Nova, .Estado de Minas Gerais. (Pub. D. O.

489

3-1-1,2) . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

489

8. 438 -

AGRICULTURA _:·Decreto de 18 de dezembro de
1941 - Autoriza o cidadão brasileiro Arthur do
Valle Bastos a pesquisar areia quartzosa no município de Magé, Estado do Rio de Janeiro. (Pub. D. O.
3-1-42).
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AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
19H - Autoriza o cidadão brasileiro l!:rnani Vital
de Abreu a pesquisar quartzo e associados no município de Aimorés, Estado de Minas Gerais. (Pub.
D. O. 3-1-42), . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- AGI\ICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
1941 - Autoriz.a o cidadão brasileiro Miguel Nogueira a pesquisar-pirita arsenical no município de
Areia do Estado da Baía. (Pub. D. O. 3-1-42),..
- AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
1941- Autoriza o cidadão brasileiro Alcindo Vieira
a pesquiSar magnesita e assocjados no município de
Brumado, Estado da Baía. (Pub. D. O. 3-i-1•2)...
- Decreto de 18 de' dezembro de 1941 -Altera o decreto n. 8.096, de 22 de outubro de 19H._ (Não foi
public.ado ainda no Diário OficiaL por falta de pagarncnl.o. . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- AGHICULTURA- Decreto de 18 de dezembro de
1941- Autoriza0- cidadão brasilerro André Gerk a
_pesquisar columbita, m'ica, manganês, calcáreo e
associa-dos no município de Cant.agalo, -Estado do
Rio de Janeiro. (Pub. D. O. 3-1-42) ............ .
- AGRICULTURA - Decreto de 18 de dezembro de
19·H - Autoriza a Companhia Ger-al de l\linas, Sociedade Anônima, a lavrar bauxita e associados no
municípiO de Poços de Caldas do Estado· de Minas
Gerais. (Pub. D. O. 3-1-42)...................
-VIAÇÃO- Decreto de 18 de dezembro de 19H Exting·ue cargos excedentes (Pub. D. O.
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20-12-ld) . . "" " .. " " ... " .. " " " : " .. " ,·,
GUEHIL'. - Decreto de 19 de dezembro de 1941.

- AproVa o Regulamento n. 9, para os Exercícíos
e o Coml;late da Cavalaria - 2.a Parte - Princípios
_de emprego da Cavalaria. (Pub. D. O. 20-12-41).
8. 446-A - AERONAUTICA - Decreto de 19 de dezembro de
J9H - lnclue diversos oficiais no Quadro de Oficiais Avindores do Ministério da Aeronáutica. (Pub.
D. O. 27-12-Hi. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. 452 -

8.453 -
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GU.ERRA - Decreto de 20 de dezembro de 1911
- Apro-,ia nnvo regulamento da Caixa de Construção
de Casas do .Ministérlo da Guerra. (Pub. D. O.
23-12-41 - Ret. D. O. 24-12-H) . . . . . . . . . . . . . . .

198

GU.ERRA - Decreto de 20 de dezembro de 1941 Aprova o Regulamento de Metralhadoras para a Cavalaria. (Pub. D. O. 23-12~41)..................

528

J<:DUCAÇÃO e JUSTIÇA - Decreto de 29 de dezembro de 19/d- Aprova ·os Convênios firmados entre
·o Governo Federal e os Governos dos Estados do
Am'azonas e Pará, para execucão do Plano de Saneamento da Amazonia e ·dá outras providências.
(Pub. D. O. 23-12-41) ................ ; ......·.....

528

VIAÇÃO - Decreto de 20 de dezembro de 19/d .,-A...:::n·ova projeto c orçamento para obras na Rede de
Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul. (Pub.
D. O. 31-12-41)...............................

528

Decreto de 20 de dezembro de 1941- Aprova orçamento para. umà instalação na Estrada de Ferro
Vitória a Minas. (Não foi nuLlieado no Diário Ofi. cial por falta de pagamento.. . .. . .. .. .. .. . .. .. ..

529

YIAÇ.~O Decreto de 20 de dezembro de 1941 Aprova projeto e orçamento para a execução de
obras no porto de Santos. (Pub. D. O. 31-12-41)...

529

YIAGÃO - Decreto ele 20 de dezembro de 1941 AprÔva projeto e orçamento para a "instalação de
aparelhos selelivos na Rêdo de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul. (Pub. D. O. 31-12-41).

530

Decreto de 20 d& dezembro do 1941 - Aprova projetos e orç.amentos para modificação das obras do
cais de inflamaveis do porto de Paranaguá. (Não
foi publicado ilinda no Diário· Oficial por falta de
pagamento . . ..... , ........................... .
EDUCAÇAO - Decreto de 20 de dezembro de 1941
-Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 23-12-41).

8. 456 -

EDUCAGXO - Decreto de 20 de dezembro de 1941
-Suprime cargos extintos. (Pub. D. O • .23-12-41).

S. 457 -

.EDUCAÇÃO - Decreto de 20 de dezembro de 1941
- Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 23-12-41) .
I~DTJCAÇÃO- Decr·d.o de 20 de dezembro de 19·H
- Suprime cargos extintos. (Pub. D. O. 23-12-41) .
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AERONAl;TICA- D'ecreto de 20 de dezembro de
1941 -·Classifica na categor~a de Engenheiro, diversos oficiais tio Quadro de Oficiais Aviadores,· do
MinisMrio da Aeronáutica. (Pub. D.·o. 27-1241)...

t532

l~DUCACAO Decreto de 23 de dezembro de 1"941.
- Proibe o funcionam.ento da Escola de Farmácia e
Odontologia de Ubá. (Pub. D. O. 24-12-41) .... .-....

532
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g. 460 -

8. 461 -

EXTERIOR - Decreto de 24 de dezembro de 1941
- Faz público o- depósito do. instrumento de ratificação, por parte do Governo da Colômbia, da Convenção sobre Administração Provisória das Colônias e Possessões Européias na América, firmado
em Havana,.·a 30 d.e julho de 19HJ. (Pub. D. O.
27-12-41) ...................................•.
EXTERIOR - Decreto de 24 de dezembro de 19H

- Promulga o Convênio Interamericano do Café e
respectivo Protocolo firm'ados em '\Vashington, respectivamente, a 28 de novembro de 191t0 e 15 de abril
de 19/d. (Pub. D. O. 2-1-42), .................. ·
8. 462 - AGRICULTURA - Decreto de 21, de dezembro de
19/d -Reconhece o curso de agronomia da Escola
Agronomia do Paraná, do Instituto Técnico de Ag·ronomia, Veterinária_ e Quírnica do Paraná. (Pub.
D. O. 27-12-41) . . . . ~........................
8.463- AGRICULTURA- Decreto de 24 de dezembro de
HJ4:1 - Reconhece o curso de veterinária da Escola
Superior de Veterinária do Paraná, do Instituto
Técnico de Agronomia, Veterinária e Química, do
Paraná. (Pub. D. O. 27-12-41)............ .. . . .
8.461<--'- JUSTIÇA- FAZENDA- GUERRA- MARINHA
- VIAÇÃO - EXTERIOR - AGRICULTURA ...,.
EDUCAÇÃO - TRABALHO e AERONAUTICA Decreto de 24 de dezembro de 1941 - Regulamenta
o processamento das vantagens estabelecidas no artigo 103 do decreto-lei n. 1. 713, de 28 de outubro
de 1939. (Pub. D. O. 27-12-41).................
8. 465 - AE!tONAUTICA - Decreto de 26 de dezembro de
194.1 - Aprova o Regulam-ento da Diretoria do Matel"ial do Ministério. da Aeronáutica. (Pub. D. O.
29-12-41).
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Decreto de 27 de dezembro de 1941 '-- Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco Diogo de Siqueira. a
pesquisar, magnesita. e dolomita no município de
Quixeram'obim, Estado do Ceará. (Não foi publicado. ainda no l)iá1•io Oficial por falta de pagamento). . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deereto de 27 de dezembro de 1941 - Autoriza a
cidadã- brasileira Anna Carolina Cortes a pesqp.isar
mármore no muiücípio de Mar de Espanha. Estado
de Minas Gerais. (Não foi publicado no Diário· Oficia.! por falta de pagamento) ........,............
AGRICULTURA - Decreto de 2.7 de dezembro de
1941- Concede a J ._de Castro & Comp. autorização
para fu.ncionar como empresa de mineração. ,(Pub.
3-8-42) . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. ..
Decreto. de 27 de dezembro de 1941 - Autoriza ocidadão JóSé Soares. Lara a pesquisar mica e associados· no município de- Governador Valadares do
Estado- de Minas- Gerais. (Não foi publicado ainda
no Diáda Oficial por falta de pagamento).......
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AGHICULTURA - Decreto de 27 de dezembro <!e
19~ 1 Autoriza o cidadão brasileiro Fabio da Silva
Prado a pesquisar mármore no município de Sete
Lagoas do Estado de l\'linas Gerais. (Pub. D. O.
3-1-42)· ...................................... .

Decreto de 2.7 de dezembro de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco de Araujo Assis a
pesquisar manganês e associados no município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais. (Não foi
publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento) ........................•. · ·. · · ·. •. · · · ·
.8.172 - Decreto de 27 de dezembro. de 194.1 - Autor.iza o
cidadão brasileiro 1\!iguel Baptista Vieira a pesquisar manganês e associados no município de Conselheiro Lafaiete elo Estado de MinaB Gerais.
(Não foi_ publicado 'ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . . ............................ .
s·.-473 - Decreto de 27 de dezembro de 1941 -Autoriza o
cidadão brasileiro Egydio Antonio Zuanazzi a p"es- ·
quisar água mineral no município de Serra Negra.,
Estado de São Paulo. (Não foi publicado ainda .no
Did?·io Oficial por. falta de pagamento) ......... .
8.474- Decreto de 27 de dezérnbro de 1941 -Autoriza
Giacorno & Ci-a. Limit.ada a lavrar minério de ferro
no rnunic.ípio de Betim do Estado de Minas Gerais.
(Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento) . . ................................ .
8. 475
AGRICULTURA - Decreto de 27 de dezembro de
191!.1 -·Declara caduca a autorizaNhi collfeririu à
Companhia Nacional de Minet·a~ão e Força pelo decreto n. 4.854, de 8 de novembro de 1939, para pes-,
quisar carvão~mineral no município de São Jerônimo. Estado do Rio Grande do Sul. (Pub. D. O.
30-12-41) . . ........... ; ...................... .
8.1,76 - AGRICULTURA - Decreto de 27 de dezembro de
194.1 ·- Modifica ·o rirt. 1.0 do dec.reto n. 7.1 '!9, de
9 de maio de 19.-'d; que autoriza Antonio Pacifico
Homem Junior a fazer pesquisa de minério de manganês nos municípios de Buenópolis e Diamantina,
Estudo de Minas Gerais. (Pub. D. O. 2-1-42) .•...
8. n7 - Decreto de 27 de dezembro de -19,11 -Autoriza o cidadãO brasileiro José Hamos Pinto a pesquisar manganês no município de Caeté do Estado de Minas Gerais. (Não foi publicado ainda no Didrio Oficial po['
falta ele pogamento) ......................... .
8.478 - Decreto de 27 de dezembro de 1941 - Autoriza o
· cldadão brasileiro ~del'val Alves Nogueira a pesquisar mka e associados no município_ fip; Muriaé do
F.stado de l\Jinas Gerais. (1\'ão foi publicado ainda
no Diário -Oficial pol' .falta de pagamento) ..... .
s. 479 - DeCreto de 27 de dezembro de 194.1 - Autoriza o
ddadão brasileiro Elpidio Fernandes de Paulo Lima
a pesquisar pedras coradas no municípiO de Guanhães, Estado de Minas Gerais. (Não foi publicado
ainda. no Diário Oficial por falta de pagamento).,.
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Dl.'creto de 27 de dezembro- de 1941 - Autoriza o
cidadão brasileiro Joaquim Pereira de Macedo a pesquisar talco c associados no município de Itararé,
.Estado de São Paulo. (Não foi- publicado ainda no·
Diário Oficial por falta de pagamento).. . . . . . . .. . .

588

Decreto de 27 de dezembro de 1941 ---' Autoriza o

8. 481 -

8. -182 -

x. 183
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-

eidadão brasileiro Sylvio ·Bannacorsi a pesquisar
mercúrjo no município de Candeias do Estado de
Minas Gerais. (Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento).................

·538

Decreto de 27 de dezembro de 1941 -- Autoriza u
cidadão brasileiro Pedro Borges de Carvalho a pesquisar manganês e associados no município de Diamantina do Estado de Minas Gerais. (Não foi publicado ainda no Diá1·io· Of-icial por falta de pagamento).

589

TRABALHO - Decreto de 27 de dezembro de 1941
- Revoga o decreto que concedeu à sociedade anônim'a Scott and \Villiams Company of Brazil autorização para funcionar na Hepública, e cassa a
respectiva earta. (Pub. D. O. 30-12-H)...........

589

AGRICULTURA- Decreto de 27 de dezembro de

~.484

1941·- Anula o decreto n. 7. 703, de 22 de agosto
de 19H. (Pub. D. O.· 30-12-H).................

589
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1941
DECRETO N. 7. 966

DE

1

DE OU'l'UBRO IJE

1941

Autoriza a ddaddo b1•àsilet1'0 Luiz. Leúert,.a tJesqu'isa.J' ow·o e associados no município de· Sucramento do EstadO de Minas Gc1·ais.

O Presidente da llepública, usando da atribuicão que lho confere
u.arL. 74, letra a, da Constituição c nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreLa:
Art. 1.° Fica autorhado o cidadão brasileiro LuiZ Lebert a pesquisar ouro e associados em terrenos de propriedade de Casemiro Gomos de Menezes, situados no imovel denominado "Garimpo do Ouro",
lugar "Morro da Bateia", município de_ Sacra.mento do Estado de Minas
Gerais, numa área de cento_e vinte e cihco hectares (129 Ha.) delimitada por um polfgo.no tendo um de seus vértices à distância de três
mil c quinhentos metros (3. 500 m), rumo· oitenta e quatrO graús nor.cleste- (84°NE) da confluência dos córregos do Garimpo e Bateia e
cujos lados tecm os -seguintes rumOs e comprimentos: dezesseis graus
nordeste (16°NE) c mil-seiscentos metros (1.600 m); setenta e seis
graus_ nordeste (76NE) . e oitocentos metros (800 m); quatorze graus
sudeste (14.0SE) e oitocentos e sessenta -metros (860 m); quil1ze
graus sudoeste (15. 0 SW) e seiscentos e dez metros (610. m); setenta
e seis graus sudoeste (76. 0 SW) e quatrocentos metros ( 400 m) ; trinta
graus nordeste (30. 0 NE) e seiscento.s ·e quarenta metros (640 m); cinco
graus ·nordeste (5. 0 NE) e düzentos e oitenta metros (280m); sessenta
graus noroeste (60. 0 N\V) e duzentos e oitenta metros (280 m); vinte
e quatro graus sudoeste (24. 0 SW) e mil cento e sessenta metros
(1.160 m); setenta e seis graus sudoeste (76. 0 SW) e quinhentos e
trinta metros _(530 m) . Esta autorizaç.ãó é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV, VII,
IX --c outras do citado Código não· expressamente mencionadas neste_
decreto.
·
Art. 2. 0 O concessionál'io d3, autoriZação poderá utilizar-se do
produto da.pes(Juisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

A'l'OS DO PODER

EXECUTI~O

·Art. s.o Esta aut.oriz.ação será declarada caduca ou nula, na forma
do· parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de :Minas, se- ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujéitas às servidões de
solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 c ,w
do citado Código.
Art. ·5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De..:
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71_ do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto duzentos e cinquenta
mil réis (1 :250$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1. 0 de outubro de 19H, 120. 0 da Independênqia e
53.o da República.
GE'rULlO VARGAS

Carlos de Souza Dtuo·le

DECRETO N. 7. 967 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

Auto1·iza o cidadão brasileiro Oscar Neto a pesquism· cristal de 1'oCha
.no município de Sete Lagoas do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-fere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica auLofizado o cidadão brasileiro Oscar Neto a pesquisar cristal de rocha numa área ele cinquenla heclaros (50 Ha.) no
lugar denominado Fazenda_Lagoa Grande no municipio de Sete Lagoa:::
do Estado ele Minas Gerais, área essa delimitada por retângulO tendo
um vértice a quinhentos e setenta metros (570 m) rumo cinquenta e
seis graus e trinta minutos sudoeste (56°30'8\V) do cruzamento da
Rodovia Facú - Sete Lagoas com o córrego São João e cu,ios lados
adjacentes a- ess<::l vértice teen1- os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1.000in), cinco graus sudeste (50SE);
quinhentos metros (500 m), oi teu ta e cinco graus nordeste (850NJ:i.:).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do· art. 16 do
Código de Minas -e seus números I, li, III, IV, VII, IX e óntra:; do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O' concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autoriz{.l.ção será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e- do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos ·pi'evistos nos números I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As. propriedades viZinhas estão sujeitas às servidões de
solo' e sub-solo para os_ fins da pesquisa, na ~orma dos artigos 39 e
·40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da au.torização ·será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autori:r.ação de pesquisa, que será mn2.. via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ({ão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 -Revogam-s.e as disposições em contrário.
t'>

Rio de Janeiro, 1 de ouinl:n'o· de 1941,
tí3.o da República.

1~0. 0

da Independ(mcü:t

GE'l'ULIO VAn.GAS

Carlos de SoUza Duarte
DECHETO N. 7. 968 - DE 1' DE OUTU.EIW DE 1941
Aut-oriza à Mineração Moçapir Ltda. a pesqnisar manganês e associados n'O município de Francisco Sales do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letrª' a, da Constituição _e nos termos do deereto-lei
n·. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada Mineração Moçapír Ltda., a pesquisar manganês e associados numa área de dez hectares (1O Ha. ) ,
situada no lugaf denominado Boqueirão, no distrito de Carrancas,.
do município de Francisco Sales, do Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um retângulo que tem um vérticé a mil .cento ~
setenta metros (1.170 m), na direção dezenove graus nordeste (H)O
NE) magnético, do oanto leste da fachada norte da casa de residên-

cia de· Francisco Emerenciano Teixeira, e cujos lados adjaeentes a
es.se vértice tMm os s·e.guintes -comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) e oitenta e um graus e trinta minutos sudeste (81 ° 30" SE) e

du~entos

metros (200 m) e oito graus e trint:>

minutos nOrdeste (8° 30' NE) . Esta autorização é outorgada mediante as co.ndições do art. .16 do Código de Minas e seus núr:i:leros I,
I!, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente

mencionadas neste decreto.
·
Art-. 2. 0 O concessionário ·da autorização poderá utilizar-se do·
prodtito da posqiJ.isa par-a fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.

Art. q.o Esta

autori~ação

será deelarada caduca ou nula, na

forma do parágrafo único do ar\. 24 e do art. 26 do Código de MI-

nas, se ocorrerem os motiyos previstos nos números I e 11 do citado att. 24 e no art. 25 do mesmo Código.

Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solO para os fins da .pesquisa, na forma dos artigos S9
e 4.0 do citado Código.
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Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pe.IO
Dé:Partamento Nacional da Produção Mineral e -gozará dos favore:;;
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na. forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis· (100$000) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em -eonlrário.
Rio de Janeiro, ·1 de outubro de '1941, 120. 0 da Independência
ela P..t2púbUca.

~-_53. 0

'

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1•te.

DECRETO N. 7. 969 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

Anl'oriza o cidadão b1·asüeiro Hidenost,tke Okamoto a }Jesquisar ·núca
e associadps ·na Capital dá Estado ele Süo Paulo

O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere
o art. ·74, letra a, da Constituiç.ão e. nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janeiro de 191<0 (Código de Minas), decreta.:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hidenosuke Okamoto a pesquisar mica e associados numa área de dóis hectares e sessenta· e· seis ares (2,6ôHa.), no bnir1:o de Jitmbú Gunssú, distrito de
· Itapécirica, Capital do Estado de Sãú Paulo, área essa'delimitada ror
um retângulo tendo um vértice a setecentos e oitenta e cinco metros
(785 m), rumo sete graus sudeste (7°SE) da extremidade sul (S) do
açude na propriedade de HidonOsuke Okamoto e cujos lados adjacentes a ~sse vértice teem os seguintes comprimentos e orieritaçõ~s
magnéticas: duzentos e cinéo metros (205 m), vinte e seis graua
sudeste 1 (26°SE); cento e trinta metros (130 m), sessenta ·.e quatro
graus sudoeste (64°8\V). Esta autorização é outorgada mediante as
condiç.ões do art. !6 do Código de !\"li nas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras· do citado Cúdigo não expressamente mencionada:=;
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorümç.ão será declarada caduca ou nnlá, na forma ·do parágrafo único do art. 24 e elo art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os moLivos pr-evistos nos números I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código·.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
sOlo e sub-solo para os fins da pesquisa; na forma dOs artigos 30 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 . O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departame"ntó Nacional da Produção IVIineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.o O título da autorização de pesqUiSa, que será nrúa via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro prÇprio da· Divisão de Foment.o da Produção 1\Iineral. do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 ele outubro de 19Jd, 120.0
e 53. o da República.

d~

Independênciu

GETULIO VARGAS

Cm·los de Souza /Ju.arte

DECRETO N. 7. 970 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

ÀutoriZa o cidadão b1•asileiro, Targino Ribeiro a pesquisar ilmenita e
associados no Municipio .de Santa Cruz do Estado do Esp-!rito
Santo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985, ·
de 29 de janeiro de 194Ó (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica auforizacto· o cidadão brasileiro Targino Ribeiro a
pesquisar ilmenita. e associado.s numa área de cinquenta hectares
(aO Ha.) situada no Município de Santa Cruz do Estado do Espírito
Santo e delimitada por um quadrilátero mixtilínio que_ comeca na· foz
do ribeirão A;s·ua Bo::t e cujos lados são: o primeiro, a. murgem esquerda do mesmo ribeirão numa extensão de quatrocentos e dez metros (-410 m); o segundo, numa· reta de mil e quinhentos metros
(1. 500 m) tirada da extremidade do primeiro com rumo quarenta e
'Cinco graus nordeste (45° NE) magnético; o terceiro, uma·· reta de
duzentos e novellta e seis metros (Zfl6 m) tirada da extremidade do
segundo com o rumo quarenta e cinco graus sudeste ( 45° SE) magnético e o quarto, a margem do Oceano Atlântico no trecho comprendido entre a extremidade do terceiro lado e o ponto de partida. Esta
autorizacão é ontorg·acta mediante as cbndicões do art. 16 do Códig·o
de Minas e seus números I, 11, UI,- IV, v_u, IX e outras do mencionado
Código não expressa~entc mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autúrização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art.. 3.0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 21.~: e do art. 26 do. Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números 1 e U do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Oó_digo.
t?
Art.· 4.o As proPriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· sub-solo para os fins da pesquisa; na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código .
.Art. 5.0 O concessionário da autorização será fismilizado pelo
Departamento Nacional da Produção Milleral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo_ C_ódigo, na forma deste artigo.
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Art. 6. 0 _O título da autorização de pesquisa, que será uma via
àutêntica deste decreto, pagará a taxa de ·quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da- Pro-dução :Mineral do Ministério darAgricultura.
Art. 7.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
··Rio de Janeiro, i de outubro de 1011, 120.o da Indcj)enQôncia e

õs.o· da República.

GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 971 -

DB

1

DE

ouTueno

DE

1941

Autoriza o cidadãa- brasiletro Pedro· Micheli a pesqttisar caolim, mica
e associados, no ·Município de Bicas do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que ll1e confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do çlecrcto-lei n, 1.085,
de 29 de janeiro de 1940 (C6<Jigo de.Minas), decreta:
: Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Micheli a
pesquisar caolim, mica e associados em terrenos de propriedade dos
herdeiros ele Orlando de Carvalho Campos, situados no lugar denomi.nado_ "Pasto da Serra" na "t'azenda·· Pcqueri", tjlstrilo de Pequerí,
Município de Bicas, do Estado de_ Minas Gerais, numa área de quatro
hectares e trinta e dois· áres (4,32 Ha.) delimitada por um polígno,
tendo um de seus vértices a distância de cinquenta e quatro metros
(54 m), rumo trinta e um graus sudeste (31.0 SE) da confluência do
"Rio "(if.tgado" com o "Córrego do ·Portão" e cujos lados teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sessenta e seis metros (66 m)_,
·rumo cinqnenta e três gratls noroeste (53° N\V); cento e noventa e
dois metros (192m), rumo dezessete g-raus nordeste (17° NE); duzentos e trinta e dois metros (232m), rumo sessenta e três graus sudoeste
(63° SW); oitenta e seis metros (86 mJ., .rumo cinquenta e dois graus
c trinta minutot: sudoeste (52° 30' SW); sessenta metros (60 m), rumo
trinta graus sudoeste (30° 8\V); noventa e um metros (9i m), .rumo
quinze graus e trinta minutos sodoeste (i 5° 30' SW); cem metros
(100m), rumo cinco graus sudoeste (5° SW); trezentos e setenta e
dois metros (372m), rumo sessenta e um graus nordeste (61° NE).
J.i~sta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
ei ta do C1Jdigo não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. a.o Esta· autorizaçã~ se~á declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do arL 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os- motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Cód1go.
Art. 4.0 As propriedades ·vizinhas estão sujeitas às servidões dC
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.

ATOS bo POD-ER Ef{-ECÚTIVO

Art. 5.o O concessionário da autorização. será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral _e. gozará dos~ fayoTes
discriminados no art. 71 do- mesmo Código, na fOrma deste aPtigo.
Art-._ 6.o O título da autorização ·cte pesq"uisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de eem mil réis ('100$0)
e será transcrito no livre.· próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da- Aê;ricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as. disposiçõeS em contrário.
Hio de Janeiro. 1 de outubro de 19-H, 12o.o da Independência e
· 53.c da República.
GETULJO VARGAS.

Carlos dé Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 972 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941.

Auto?•iz_a o cidadão brasileiro José Ricardo Comelli a pesquisar água
mineral no m'ltnicipio q.e Tubarão do Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ro~'fere
ó art. 74, letra a, da ConstHuição e nos termos do decreto-lei número

1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas}, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidact'ão brasileiro José Ricardo Comelli
a pesquisar água mineral numa área de três hectares e vinte e einco
ares (3,25 Ha.) situada no lugar denominado "Gllárda", município de
'fubarão do Estado de Santa Catarina, área essa, delimitada po~· um
quadrilátero irregular que tem um. vértice situado a seiscentos t- ~es-
senta metros (6ôÜ' m), rumo oitenta e nove graus sudoeste (89° SW)
do quilômetro onze (km 11) da Estrada d'e Ferro D. 'l,eresa Cristin)l(ramUl de Lauro Muler) e- cujos lados toem os seguintes comprimentos e. orientações magnéticas: duzentos. e noventa metros (290 m) ,·
trinta e nove graus ·e t.riiita minutos sudoeste (39°30' SW); cento c
oito metros (108 m), cinquenta e dois graus é trinta minutos noroeste
(52°30' NW); trezentos e doze metros (312 m), quarenta gTaus nor-r
· deste (40° NE) e cento e seis metros (106m), quarenta graus sudeste
(40° SE), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as
condioões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IIl. TV,
VII, IX c outras do cit~do Código não expressamente mencionadas neste
decreto..
·
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizae:..se do
produto da pesqUisa para fins de estudo· sobre- o minério e rmstcio
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca oú nula, na forma
do parágrafo. único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do ·citado artig·o 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo o sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
IJ O do citado Código.
·
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Art. 5.o O concess_ionário da autàrizacão será fiscalizado· pelo

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará ·ctos favores
discriminados no art. 71 do 'mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. G. 0 ·O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$000) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Procltlção
Mineral do Ministério da Agricultura:.
·
Art. 7. 0 Revogam-se,·as dis:posipões em contrário.
Rio de Janeü'o, 1 de outubro do 1941, 12_o.o da Indap8ndêneia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.973-

DE

1

DE

oumBRO m 19/.d

Retifiea o w·t. 1.0 do decreto n. 6.343, de 26 de setem.bJ•o de .!940
O Presidente da RepúbliM usando da atribuição que lhe confere
u art. 74, .-letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei -número 1.985, de 29. de janeiro de 1940 (Cód·igo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o art. 1. 0 do decreto n. 6.343, de 26
de setembro de 19110, que au~oriza o cidadão brasileiro Manoel Visconti a pesqüisar águas minerais no município de Palhoça, d'o Est.ado do Santa Catarina, artig~O esse que passará a ter a- seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Visconti a pesqUisar águas -minerais numa área de trinta e sete hectares e cinco
ares· (37,5 Ha.) localizada no município de Palhoca, Estado de Santa
Catarina., ·delirriitada ·por um -retã.ngulo tendo um dos vértices· a
ccnfJo .e cinquenta melros (150m) na direção üove graus sudeste
.(9. 0 SE) da ponte da rodovia Palhoça-Guarda do Cubatão-Laguna,
sobre o rio Cubatão e cujos lados teerri os segttintes comptirnentos o
orfontações: quinhentos metros (500m) rumo Sul (S) o setecenUo"s
e ci'nquenta metroS (750m), rumo oeste (\V), conforme planta arquivada no Departamento Nacional da Produção Mineral. Esta aulorização é outorgada me-e!-iante .as condiçõ_es d'o art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e- outras do citado
Código não expr~ssamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O título da autoriza~;,ão de pesquisa a que se refere
o decreto n. 6.343, dé 26 .de setembro de 19_40, terá c'o'mo seu necessário complemento uma via autêntica. d·esfe decreto.
Art. 3. 0 A preSente modificação do CHado decreto está isenta·
àa taxa a que se refere o art. 17 do Código de Minas e será transcrita Ílo livro próprio .da Divisão de Po'mento da Produção Mineral
:lo Ministério da AgricuHura.
Art. 4. 0 'Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janei-ro, 1 de outubro de 1941, 120. 0 da ·Independência e
i3.0 da -República.
G-E'l'UJ ..IO

V ARa"AS.

Carlos ele So-uza Dum•te
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DECRETO.N. 7;974-

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

Declara sem efeito o decreto n. 4.274, de 21 de junho de 1939

O Presidente da República usa.n(Jo da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da• Constituição e nos termos d·o decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 19'•0 (Código de Minas), decreta:
:J

Art. 1.° Fica sem efeito o decreto n. 4 .274, de 21 de j'unho de
1939, que autorizou Frederico Bueno Horta Barbosa a pesquisar carvão em terras situadas no 6.0 distrito do município de São Jerônimo
do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em .contrario.
Rio de Janeiro; 1 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7 .. 975 -

DE 1 DE

OUTUBRO DE

1941

Autm•iza' o cidadão b1·asileiro João Afonso Silva a- pesquisar diamante~
no município de Diamantina, do Estado de .Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~~
o· art. 71,_, letra a, da Constituição, e nos termos -do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeirode 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão·brasileiro João Afonso S-ilva
a pesquisar diàmantes numa área de cem hectares (100 lia.) situad:-t
no lugar denominado "Ribeirão do Inferno", distrito de Extração, município de Diamantina do Estado de Minas Gerais, área ossá. delimitada
por um polígonO, tendo um vértice situado a duz~ntos e trinta metros
(230 m), rumo magnético cinco graus sudoeste (5° SW) do centro da
ponte existente na estrada de tropa· de Diamantina ao Serro, sobre o
ribeirão do Inferno e cujos lados teem _os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: novecentos o sessenta e cinco metros (965 m),
trinta e nove graus noroeste (39° N\V); mil quatrocentos e sessenta e
cinco metros (1.465 .m), cinquentu e. sete graus noroeste (57° NW);
quatrocentos meLros ( 1100 :(ri), trinta o quatro graus nordeste (34°,NE);
mil seiscentos e setenta e cinco metros (1.675 m), cinquenta e· sete
graus sudeste (57°SE); mil cento e vinte e ·Cinco metros {1.125 m),
qum·enta o um gráus sudeste ( llf 0 SE) ; quatrocentos metros ( 400 m),
cinqucnta graus sudoeste (50°SW). Esta autorização é outorgada mo-:diante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il,
UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2·.o· O concessionário da autorização poderá utiliZar-se do.
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
· Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do -parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 21* e
no art: 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propneuuues v1zmnas estao sujeitas às servidões d0
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código .
.. Art. 5. 0 O ·concessionário da autorização serú. fiscalizado pelo Departarhento Nacional da ProduÇão Milleral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste ar:tigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão d"e Fomento da Produção
lVIineral do Ministério da Agricultura.
·
Art. -7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro .:de 1941, 120.0 da Independéncia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.976-

DE

1

DE OUTUBRo DE

1941

Autoriza o cidadão brasiMiro Breno Coutinho Braz a pesquisar dgua
mineral no municip1:o i!.e Magé, Estado do R1'o c4~ Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe e:onfere
o. art. 74, letra a, da ConsLituiç.ão e nos termos do decreto~Iei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Dreno Coutinho
Braz a pesquisar água mineral numa área de nove hectares e cinquenta .ares (9,50 Ha.), no lugar denominado "Sítio do Pinhão", dis-·
triLo de Irirí, município de Magé ,do Estado do Rio de Janeiro, área
essa -delimitada por um polígono mixtilíneo tendo um vértice no
quilômetro trinta e dois menos quinhentos e sessenta metros (Km.
32-560 rn) da estrada Rio-1\'lagé e cujos lados teern os seguintes comprimentos e orientações: quinhentos metros (500 m), oitenta e Oito
graus sudeste-(88° SE); trezentos e quarenta e quatro metros {344 m),
quarenta e quatro graus sudeste ( 44° SE); cento. e quarenta e quatro metros (144m), oitenta graus sudeste (80° SW), daí, pela estrada Magé-Rio até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições do- art. 16 do Códig·o de Minas e seus números
I, II, III, IV, VII e IX e outras do citado Código não expTessarnente
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 ó concessionário da autorização ·poderá utilizar-se do·
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeiO
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional . de Saude Pública.
Art._ 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minds, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado
art. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As prop·riedades vizinhas eStão sujeitas às seryjdões
de . solo e sub-solo, ·para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
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Arl. 5.0 O conçcssionário da auloriiação será fiscalizado pelo
Departamento Nacional ela Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O. título da autorização de pesquisa, q"ue será 1...1ma via
autêntica deste decreto, pagará a· taxa de cem mil t•6is (100~0) c
será transcrito np livro próprio da Div-isão de Fomento da Produção
i\iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio dé Janeiro, 1 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
c 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de SDttza Dua-rte.

DECRETO N. 7. 977 -

DE

1

DE OU'l'UDRo DE

19/d.

A·utoriza o cidadão b1'asileiro Aparicio Pelisberlo a pesquism·
ganês e associa.dos no município· de Ouro Preto do Estado de
Gerais.

n~an~

Minn~

O Presidente da H.el)ública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos.do decreto-lei ·n. 1-.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aparicio Felisberto a l)esquisar manganês e associados no imovel "Fazenda Bom
Retiro da Lagoa", de propriedade de Amélia Ferreira Pedrosa e filhos, situado no distrito de Santo Antonio do Leite, município de Ouro
Preto, Estado de· Minas Gerai.s, numa área de trezentos e oitenta e
cinco hectares (385 Ha~). limitada por um retângulo tendo um de
seus vértices .à distância de mil e· oitocentos metros (1.800 m), rumo
oitenta e seis graus nordeste (86°NE} do quilômetro noventa c nove
(Km.99} da rodovia RiO-Belo Horizonte e cujos lados adjacentes teem
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e duzentos
metros (2.200 m), rumo norte (N) ; mil setecentos e cinq.uenta metros
(1.750 m), rumo leste (E.). Esta autoriza~;:,ão é outorgada mediante· as
condicões do art." 16 do Código .de Minas e seus números I, 11, UI, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 b concessionário da autorizaçã-o poderá utilizar-se elo
produto da pesquisa para fins de estudo sobro o minério e· custeio dos
trabalhos. ~
'
Art. 3.0 Esta autorização será .declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos, nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ·às servidões de
solo e .sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 4.0 ·do
citado Código.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozar'á dos favores
diseriminados no art. 71 dd mesmo G_ódigo, J!U forma deste artigo.
Art. 6.o O título· da aulor;izacão de pesq)..lisa, que será uma \•iu
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três ·contos oitocentos o einquenta miL ré'is (3 :850$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgriculLm·a.
Art. 7.0 . Revogam-se as disposições em contriirió.
IUo de Janeiro, -1 de outubro de 1941, 120.0 da Independência o

53.0 da República.

Gb'TULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•te.

DECRETO N. 7. 978 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

Auto"l'iza o cidadão b1·asileiro. b·ineu Felisberto a pesquisar manaan/Js
e associados no municipio de D. Silverio do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, uSando da atribuição que lho confere
o art. 7''· letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.98;),
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Irineu Felisberto a
pesquisar manganês e· associados numa área de quarenta e dois hectares c cinqu.enta e cinco· ares ( 42,55 Ha) situada no lugar denominado
"Córrego das Almas", distrito de Sem ·Peixe do município de D. Silverio do Estado de Minas Gerais e delimitada por urn4 linha poligQnttl
fechada que tem. üm vértice no canto leste (E) da fachada norte da
casa de residência de José Julio, sita à. margem direita da estrada que
vai para Sem Peixe e cujos lados teem os seguintes comprimentO-. e
rumos magnéticos: setecentos c tr_inta metros (730 m) e vinte o} (lois
graus lrint.a minutos noroeste (22°30' NW) ; sessenta e oito metros
(G8 m) e vinte e nove graUs trinta minutos noroeste (29°30' N\\');
cerito e trinta e cinco metros (135 m) e oitenta graus trinta minutos
noroeste (80030' · NW); duzentos c quarenta e oito metros (248 m) o
cinquenta e -três gra\ts trinta minutos sudoeste (53°30' SW); duzentos
c cincjuenta metros (250 m) e onze graus sudeste (14° SE); quinhentos c quatorze metros (514 m) o três graus trinta minutos sudoeste
(3°30' SW); seiscentos e trinta metros (630 m) e oitenta e sete graus
·trinta n:iinutos nordeste (87030' NE); cento e vinte. metros (120 m)
o norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as· condic.ões du
art. 16 do Código de Minas c seus números I, I!, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não _expressamente mencionadas neste dP.creto.
,
0
Art. 2. O concessionário da. autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o min'ério e eusteio
tios trabalhos.
·
·
Art. a.o Esta autorizaoão será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 0 no
art. 25 do mesmo Código.
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Ar-t. 4.0 As propriedades- vizinhas\ estão sujeitas às servidõns de
e sub-solo para os fins da Pesquisa, na. forma dos ·arts. 39 e <'JO
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De~
paftamento Nacionai da Produção Mineral e gozará dos favoreS di ser i:~
minados no arL 71 do mesmo Código;.na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrOcentos e trinta mii
réis (430$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as dispOsições em contrário.
~o lo

Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1941, 120.0 da Independi\nc;•l
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.979-

DE

1

DE OU'l'UBRO DE

19/d.

Aut-oriza o cidadão b'rasile-iro George Arthur Bailey a pesquism· ilmen'ita ·e associados no muniC'ip'io ile /Colat'ina do Estado do Esp-írito Santo.
O Presidente da República, usando da ~üribuiç-ão quo lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,.
de zg de janeiro de -19''0 (Códig·o de '>linas), dect·eta:

Art. 1.° Fie-a autorizado .o cidadão brasileiro Gcórge Arthur
Bailey a pesquisar ilmenita e associados na margem direita da Lagoa
de JÜparanã, município de Colatina do Estado do Espírito Sallto,
numa área de quinhentos hectares (500 Ha.), compreendida numa
faixa de quatrocentos metros ( 400 m) de largura e doze mil e quinhentos metros (12.500 m) de comprimento, cujo eixo longitudina1
da figura da área coincide com o traço do plano dágua da margem
direita da- referida lagoa e é contado a partir de doze mil e- quinhentos
metros (12.500 m) da confluência da Lagoa citada com o rio de igual
nome. Esta autorizacão é-. outorgada mediante as condições dú art. 1G
do Código de Minas e seus números 1, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado .Código não expressamente mencionadas nes,te decreto.
Art. 2.0 O concessionário da- autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para· fins do estudo sobre o minério e custeio do~
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização _-será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art.· 26 do Código de Minas,
se ocorrerem us motivos previstos nos números I e li do citado artigo 2·1 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na frõma dos arts. 3'9 e 4.0 do
citado Código.
Art. 5.0 O concess~onário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favore~
discriminados no· art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art 6. 0 O título._da autorizar,Tw de pesquisa, que será uma via
autentica deste dCorclo, pagará a taxa de cinco c.ontos de réis
(5 :000$0) e. será transcrito no livro própr·io dà Divisão de Fomenlo
da Produção Mineral do Mirilstério da Agriêultura.
Art. 7.0 ·Revogam-se as di~posições em contrário.
Rio .de Janeiro, 1 de outubro de 1941, 12ú~ 0 da Independência c
53.0 da República.
GET'UL10 VARGAS.

Carlos de Souza DuaTte.
DECRETO N. 7. 980-

DE

1

DE OUTUBRO DE

1941

To1'1W sem efeit-o o decreto n. 6.339, de 26 de setembro de J9llO, que
autoriza o cidadão brasilei1'0 GilbBrt'o de Sá Mata a pesquisar 1níca
no municíp_io de Conselheiro Pena, .do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando ·da atribuição que lhe confere
o ar L. 7 4, letra a, da Constituicão e nos termos dei decreto-lei número 1.985, ele 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Al't. 1.° Fica sem efeito o decreto n. 6.339, de 26 de setembro
llo 191!0, que· auL_oriza o cidadão ,brasileiro Gilberto de Sú Mata a pesquisar mica flo lugar denominado "Cabeceira do Urucum", no distrito
de São Tomé, município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas
Gerais.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeil'Ó, 1 de outubro de 19/d, 120. 0 da Independência e
53. 0 da !te pública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza D1ta1·te.
DECHE'.l'O N. 7. 9Bl - DE 1 DE ou•rcrmo DE 1941
Concede à "Gcohydro Limitada'~ att'torização po.ra (uncioJW1' como
empresa ele mineração
O· PrcsidenLe da República, usanclo rJa atribuição quo lbo ·confere o art. 74, l~tra a, da Constituição e nos termos do dec·rcto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19,10 (Códig'O de Minas); decreta:
Art.. 1. 0 É concedida ·à "Geohydro Limitada", sociecladG por
quotas de responsabilidade limitada, com sede nc~sta Capital, autorização para funcionar como empresa de mine:raoão de acordo ~com
o quo dispõe o art. 6. 0 §_ 1.0 do cleercto-lci n. 1.985, de 29 ele' janeiro de 19.10 (Código de 'fl.'linas)', ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as lei:> c Tegula.mentos em vigor ou
que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as clisposioõcs em canth\rio.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República. ·
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte ..
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DECRETO

N. 7. 982 -.DE

1

DE OUTUBRO DE.

1'1

1941.

Autor-iza a cidadã b·rasiteira Jovelina Fernandes a fazer a lavra da
jazida ele quartzo, mica, pedras co1'adas e associados no município
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o art. 7 4, letra a, da _Constituição e nos termos ·do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fiem autorizada a cidadã brasileira Jovelina Fernandes
a fazer a lavra da jazida de quartzo, mica, pedras coradas e associados, sita no lugar denominado. "Lavra drt Sapucaia ", distrito de São
Tomé, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, em
uma área de dez hectares ( 10 h a.) delimitada por um retângulo que
tem ,um vórtice a cem metros (1 00 m) na direção magnética de sessenta graus noroeste (60°NW) do cruzamento da Estrada Sapucaia
Com o riacho ·do Serrador e cttjos lados adjacentes a eSse vértice teem
os. seguintes comprimentos e orientações magnóticas: quatrocentos
metros (400 m), dez graus nordeste (10°NE) e duzentos e cinquenta
metros (250 m), oitenta graus sudeste (80°SE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e ·ctos artigos 32, 33, 31* e suas alíneas,
alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
· Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a reeo.lher aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,. venciveis effi 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
um e meio por cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina,
em cumprimento· do disposto no § 3.o·do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumpril' qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorização do lavra será
declarada caduca ou nula, na forma dos artig'Os 37 e 38 do Código üo
Minas·.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões ele
solo e subsolo p3.ra os fins da lavra, na· forma dos artigos 39 e 40 do
citado Código.
Art. -5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional' da Pro.duç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento da taxa de duzentos mil réis (200$0) .
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 q.e· outubro de 19H, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•te.
Gol. de Leis -
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DECRETO N. 7. 983 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1941'

Ap1·ova os novos estatutos da Cmi?,panhia União de Seguros Maritirnos
e 1'errestres adotados pela assembléia geral de acionistas, realizada a 25 de junho de 1941.
O Presidente da República, atendendo ao quo requereu a Companhia União de Seguros l\Jarítimos o Terrestres, com sede em Porto
Alegre, capital do Estado elo fiio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo decreto n. 14.266, de 21 de julho de 1920, em operações deseguros e resseguros marítimos e terrestres,. resolve aprovar os novos
estatutos da referida sociedade, adotados pela assembléia geral extraordinária dos' respectivos acionistas, realizada a 25 de junho de
1941, continuando a mesma sociedade integralmente sujeita às leis
c regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da
autorização a .que· alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 7. 98,4 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1941

Faz púbttco o depósito do instrumento de 1'atificação, poi' parte do
Governo da Colómbia, da Conv~nção relativa ao tratamento dos
prisionei1·os de guerra, firmada em Genebrg, a 27 de julho de
1929.
O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
de ratificação, por parte do Governo da Colômbia, da Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, firmada em Genebra, a 27 de julho de 1929 conforme comunicação feita ao Ministério das Relaçõe-s Exteriores pela Legação da Suiça nesta Capital, por
nota de 12 de setembro de 1941, acompanhada da ata do depósito,
cujas traduções oficiais acompanham· o presente decreto.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO .VARGAS,

Oswaldo Aranha.

· TRADUÇÃO m'ICIAL
Em 12 de setembro de 1941.
VI. 2.215 . 2
Senhor Ministro de Estado,

Em cumprimento às disposições finais da Convenção relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra, concluída em Genebra, a 27
de julho de 1929," tenho a honra de remeter a Vossa Excelência, em
anexo, por ordem de meu governo, uma cópia- autêntica da ata
lavrada a 5 de junho de 1941, sobre o depósito, nos arquivos da Confederação sui~\a, do instrumento de ratificação por parte do Governo
da Colômbia.
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De conformidade com o artigo 92 da Convenção, essa ratificação
produzirá seus. efeitos seis meses após a data do depósito dó instrumento, ou seja a partir de 5 de dezembro de 1941.
.
Ao rogar a Vossa Excelência se digne tomar nota da comunicaoRo acima, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de
minha mui alta consideração.

Emile Traversini.
Anexo: cópia de uma _nota
A Sua Excelência o Senhor Oswaldo Aranha,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro.
TRADUÇÃO OFICIAL

Ata de depósito d!k mti(icação, por parte da Colômbia, da Convençllo
relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, concluida em
Genebra, a 27 ·de julho de 1929.
O Senhor A. M. Céspedes, Encarregado de Negócios da Colômbia na Suiç~, procedeu a9 depósito do instrumento da ratificação, por
parte de Sua Excelência o' Senhor Presidente da República colombiana, da Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, conclui da em Genebra, a 27 de julho de 1929.
O referido instrumento, achado em boa e devida forma, será
depositado nos arquivos da Confederação suíça.
O depósito do instrumento será notificadó aos Estados vinculados à Convenção.
Em' fé do que, os abaixo assinados lavraram a presente ata.
Feito em Berna, a cinco de junho de mil novecentos e quarenta
e um.
Pelo Departamento Político Federal. - H. Zurlinden.
O Encarregado de Negócios da Colômbia. - A~ M. Céspedes.

DECRETO N. 7. 985 -

DE

2

DF. OUTUBRO DE

1941

AUera o disp.osto no art. 267 do decreto n. 16.274, de 20 de dezembro
de 1923, e no art. 1.0 do dec1·eto ·n. 6. 978, de 19 de março de 1941,
relativos à concessão de licença aos oficiais e- praças do Corpo de
Bombeiros dO Distrito Federal
O Presidente da Repúbltca, usando da atribuição que lhe confere
o àrt. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
. Art. 1.0 ü art. 267 do decr2to n. 16.27 4, de 20 de dezembro de
1923, a que se refere o art. 1.0 e seus parágrafos do decreto n. 6.978,

de 19 de m~rco de 194.1, passará a vigorar, revogadas as disposições
em contrário, com a seguinte redação:

Art. 267. O oficial, quando licenciado, ·Por motivo de
moléstia, comprovada em inspeção por junta médica, perceberá o vencimento ·in,erente ao próprio posto, caso a. licença
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se prblongue até doze meses: f:xcedendo este .prazo, sofrerá·
o deseouto de um terçc, do décimo terceiro ao déeirno oi_tavo mês, e de dois terços nos seis meses seguintes.
§ 1. 0 A pi'aça licelJ.ciada p~:tra tratamento de saude, mecliant-.; inspeção por .junta mé:Jica, perceberá o vencimentrJ
e as vantagens do re::5pectivo r-osto, compreendendo estas
a etapa e a gi'atificaçãv de ·tempo de s,erviço de que trata o
2,rt. 61 do decreto n. 16.27·~, de 20 de d&zembro de 1923, fJ
o art. 7. 0 da lei n. 5.167 A, ctE- 12 de janeiro de 1927, caso
a lioeL\,\a se p1·olongue até dOZt' meses-.
§ 2.0 O oficial ou praça licenciado para tratamento d'e
saude, é obrigado a reassumir P exercfciv, se for considerado
apto em inspeçã& de s::~.udv, r~nlizada ex-officio;
~ 3. 0 As licenças yvnc•3dld·as ao oficial ou praça, dentro
de sessenta dias contados -da l.erminação da anterior, serão
consideradas como pru_::rogaçã'1.
§ 4.o O oficial ou praça ficenciado, em virtude de mo·~
léstm adquirida em atv, ou consequênCia de serviço, perceberá o vencimento e as vantagens do posto, até vinte e quatro
meses.
§ 5. 0 O oficial ou praça licenciado por motivo de molést~v. em pessoa de su..t familiF~. verificada em inspeção médica, t cujo nome conste de seus assentamentos individuais,
receberá o respectivo vencimento até três meses, ficando
sujeilo daí em diante aos seguintes descontos:
I, de um terço, quando exceder a três, até seis meses;
II, de dois terços, quando exceder a seis, até doze meses;
UI, de todo o vencimento, a partir -do décimo terceiro
mês.
Art. 2.o O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 do outubro do 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha ..
DECRETO 7. 986 -

DE

3

DE OU'fUBRO DE

1941

Altera um disposítivo do Regu-lamento em vigor para o

Serviço~

de

Fu11.dos do Exército

O Presidente da Ilepública, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Passa a ter a redacão que lhe dá o presente decretá o
inciso 16 elo art. 16, do Regulamento para o Serviço de Fundos do
Exército, áprovado por decreto n. 204,_ de 31 de dezembro de 1934:
"enviar até o dia 10 de cada mês à Diretoria de Fundos do
Exército o respectivo balanço dos dinheiros recebidos e despendidos no mês anterior".
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Art.· 2.0 nevogam-sc as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 ele outubro· de 19-41, 120. 0 da IndBpendêncla "'
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico Gaspar Dutra.

DECRETO N. 7. 987 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos sessenta e três (63) cargos da classe G,
da carreira de Polícia Fiscal, do Quhdro Permanente, do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da promoção de Antonio Inácio da Rosa,,
Antonio Barreto d.e Castro, Antonio Rodrigues de Almeida, América dos
S~ntos Brasil Sp_orteli, Anacleto de Morais, Alfredo de Oliveira Costa,
Agostinho Pires Gomes, Altamiro Marques da Silva Maia, Altair Martins Costa, Agenor Afonso Rebelo, Belarmino Augusto de Ataíde Sobrinho, Benjamin Vacas, Cantidiano José de Mendonça, Ciro Ferreira de
Campos, Custodio Goncalves Wandeness, Erico da Gama Guimarães,
Eduardo de Oliveira Guimarães, Eduardo Platão de Carvalho, Frutuo,;;o
Corlett Rabelo . Mendes, Flavio Rui Burlamaqui Hosannah, Frederico
Fragoso de Albuquerque, Francisco Sales Guerra, Francisco de Assis
Alves Martins, Francisco Altino Corrêa de Araujo Sobrinho, Francis-:.!o
Franco de Paula Dias, Francisco de Oliveira Pires, Gastão de Fre.itas
4;\.ndrade, Galdino Franco de Medeiros, Gustavo Nunes Pires, Hipolito
Santana, Homero Lamarão~·Jeremias Rebelo Deite, João Evangelista dos
Santos, João Luiz de Alencar, Joaquim Benedito do Sacramento, J oaquim Lourenço de Aguiar, José Rebelo Pinto Marques, José Pantaleãv
dos Sa_ntos, José Martins, José Raimundo Pinto L.eite, José Rodrigues,
Lauro de Araujo Jorge, Lauro Pinto Pamplona, Luiz Briggs Nunes
Azamor, Lindolfo José de 1\Iedeiros, ~ino Luiz Teixeira Campos, .Maximo Alves Gomes, Mário de Magalhães Teixeira, Osmaro Costa, Odilon
Francisco Caldas, Oswaldo Estevão Guarischi, Oto Magalhães, Otacflio
Machado, Otacflio Rodrigues Tinoco, Paseoal Rafael Carlos Lanzeloti~
Roque de Miguel, Rubens Manoel da. Purifica-ção, Raul Dulignon Desgranges, Salvador Napoli, Salvador Carneiro, Teodoro Firmino Vieira,
Tito Lfvio de Santana e Waldemar Pinto Seixas, aos cargos vagos de
classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação
resultante aplicada.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposic.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

22

ATOs Dà PODER EXECUTiVO

DECRETO N. 7.988-

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do artigo 1. 0 , alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um {1) cargo da classe F, da carreira do
Polícia Fiscal, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, vago
em virtudà do falecimento- de José Gomes Pereira, devendo a dotat;ão
correspondente ser levada a -crédito da conta corrente do· mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em ·contrário. ·
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941; 12o.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7. 989 -

DE

4

DE Om'UBHO. DE

19/d

Extingue cargo excedente
O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe conf.ere
o artigo 74-, letra a, da Constituição, e nos termos ·do ·artigo 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe. G, da carreira de
Polícia Fiscal, dó Quadro Permanerite, do Ministério da Fazenda, vago
em virtude do falecimento de Pedro Bandeira de Luna, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941; 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V AROAS ,

A. de Souza Costa:
DECRETO N. 7. 990 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos. termos do· art. 1.o, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1 . ° Fica extinto Um (1) cargo da classe D, da carreira de
Condutor de trem, do Quadro XI do Ministério da Yiação e. Obras Públicas, va.go em virtude da pro !,noção de Ruy M(dgaço de· Almeida, de-·
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vendo a dotação correspondente, ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Qqadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941; 120. o da Independência
e 33.o da República,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 991 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

194-1

Extingue ·cw·go excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1,0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 194.1, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe B, da .carreira de
Escriturário, do-Quadro XI do Ministério da. Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de João de Araujo Fernandes, devendo
a dotação correspondente ser levada a cr:r~dllo da contri conentc do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revog,arn-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941; 120. 0 da Independência e 53. 0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO l\. 7. 992 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargo.s excedentes
O Presidente da República, usandó da atribuiÇão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3) cargos da classe B, da carreira de Agente de Estrada de Ferro, do Quadro XI do Ministério da Viação e Obras P.úblicas, vagos· em virtude da promoção do Ocarlino
Sant'Anna e da declaração sem efeito dos decretos expedidos· a Alfeu Melgaço de Jesus e ~osé Cardoso da Cruz, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da eonta c·orrrnte do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ·cte Janeiro, 4 de outubro de 1941; 120.o da Independência e 53. 0 da República.,
GETULiO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7. 993 -

DE

4

DE OUTUB~O DE

1941

Suprime caru.o· extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, ·letra ·a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n, do
decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
·
Art. 1.° Fica suprimida um (1.) cargo da classe I, da carreira de·
oficial administrativo, do Quadro XI, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vago e_m virtude da promoção de Mario Xavier de Araujo,
ficando sem aplicação a dotação correspondente._
Art. 2.0 Revogam--se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 994-

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituioão, e no-s termos do art. 1. 0 , alínea n, dá
decreto-lei n. 3.195, de 11 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe B, da_ carreira de
Agente de estrada. de ferro, do Quadro X, do Ministério da Viacão e
Obras Públicas, vago em virtude da promoção de José Maria Tavares
da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art... 2.0 Revogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS

João .de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7. 995 -

DE

< DE

ou•rUBRO DE

1941

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 71, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.o, alínea n, do
decreto-lei n. 3.195, de 11 de abril de 1941, decreta:·
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe B, da carreira de
Ag,ente de estrada de ferro~ do Quadro X, da Ministério da_ Viacão e

A'ros
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Obras PúbÍicas, vago em virtude da promoção· de Manoel Conceição
dOs Santos ao cargCi vago de classe· imediatamente superior, em cujo
provimento foi a dotação resultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário ..
Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1941, 120.0 da.tndependência
e 53.0 da República.
GETULIO .VARGAS •
João de Mendonça Lima.

DECR!ETO N. 7. 996 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1941

Suprime carg"os extintos
O ·Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.o, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam ·suprimidos 27 cargos da classe C, da carreira de
·Zelador, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saude,
vagos em virtude da nomeação para outro cargo de Rinaldo Paulo
Pecegueiro Qüinto Alves, Jorge Braga, José Caetano CariçadO, Alaide
Ribeiro Cintra, Ana Armoni Rodrigues Duarte, Lourdes Estrela, Vera
GuimarãeS Costa Ferreira, Carolina Ribeiro da Fonseca, Cremilda
de Sá Freire, Merredes da Rocha Freire, Pedro Barreto Galvão Neto,
Henrique Rodrigues Machado, Flávio de Albuquerque Melo, ·Hugo
Carvalho Pereira, .José L8ssa Pereira, Leda Carvalho Pereira, Nara
Duarte Pereira, Carlos Fernandes Peres, Luiza. 'I'eixeira Ribeiro, Violeta de Lourdes Manta de Sá1 José AYelino dos Santos Junior, Jane
de Vasconceios Silva, Sita Gaivão da Silva, Petronila Souza Simõl3s,
!tala Cogliatti Speridião, Cirene Braga Stump, João Cândido Gresseler.
devendo a dotação correspondente ser_ levada a crédito da conta corTente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da R!epúbliea.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Gapanema.
DECRETO N. 7. 997 -

DE

6 DE

OUTUBRO

DE 194!

Aprova projeto ,e orçamento para a construção ·de um llAospital para
ferrovidrios, em Porto Velho
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7A, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadOs o projeto. e orçamento, que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de. Orçamento -do
Departamento ·de Administração do Ministério· da Viação e Obras Pú-
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blicas, para a construcão, ein Porto Velho, J!::st_ado do Amaz~nas, de
um hospital para os empre15ados da Estt'ada d~ Ferro l\~a.dmra Mamaré, correndo as Jespectivas de_spesas~ na Importância_ total de
1.td 1:4-47$5 (mil quatrocentos e onze col_ltos quatrocento~ e quarenta
e sete mil e quinhentos réis), por conta dos recursos que forem oportunamente para tal fim concedidos.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 998 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

I 94!

Aprova projet-o e orçamento
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

feÍ'e o art. 74, letra a, da

Constitui~ão,

decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orcamento que com
este baixam, rubricados pelo diretor da· Divisão de Orcatnento do
Departamento de Administracão do Ministério da Viação e Obras:
Públicas, para a construção de cinquenta (50) pranchas de fueiros,
com estrados de madeira, lotação de 18.000 kg·, na Rede Mineira de
Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas, até o máximo do orcamento ora aprovado, na importância· de 1. 065 :800$500
(mil e sessenta e cinco cpntos oitocentos mil e quinhentos -réis).
depois de apuradas em regular tomada de contas,_ serão levadas à
conta do "Fundo de Melhoramentos", de acordo com o c-ontrato em
vigor.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de !9Ü, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 999 -

DE

6

DE OlJTUBRO DE

1941

Aprova projetos e m•çamentos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
de diversas obras a serem executadas no recinto da estação de Cruz
Alta, .km 161,420, da linha de Santa Maria a Marcelino. Ramos, da Via.:.
ção Férrea do Rio Grande do Sul.
·
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·Art. 2.0 As despesas que forem efetuadas, até o máximo dos orçamentos ora aprovados, na importância total de 2.875:909$6 (dois
mÍl oitocentos e setenta e cinco contos novecentos e nove mil e seiscentos réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serfto
levadas à conta de" capital da União, nos termos do parágraf.o único do
art. 1.0 do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
Art. 3. 0 Para a conclusão das obras fica marcado o prazo de cinco
anos, a contar da data e~ qúe a Viacão for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 6 de outubro .de 1941, 120.0 da Independência e
53.o dá República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça
DECRETO N. 8.000 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

Lima.~

1941

Aprova projeto e orçamento
O Presidente da_ República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 7 4,, letra a, da ConStit~icão, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto ·e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção da "Estação de Água Suja", km .905,891,
- bitola de 1 m, - Linha de Azurita a Barra do Funchal, da Rede
Mineira de Viação.
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas, até· o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 27:771$352
(vinte e _sete contos setecentOs e setenta e um mil trezentos e cinquenta e dois réis), depois de apuradas em regUlar tomada de contas, serão levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rede, :ri'os termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da Reoública.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
DECRETO N. 8.001

-DE

6

DE OUTUBRO DE

1941

Aprova projeto e orçament-o
O Presidente da RerJública, usando da atribuiç.ão que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadOs o. projeto -e orçamento na importância total de 60:13980 (sessenta contos cento e trinta e nove mil
réis), que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de
Orçamento do Departamento de Administração do -Ministério da Viação
e Obras Públicas, para uma instalacão completa, destinada à aspira-

28

ATOS DO PÓDBR EXEOUTiVú

ção de pó- e serragem, a ser montada na carpintaria das oficfnaS da
Companhia Docas de Santos, no porto de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida com a
instalação supra mencionada, será comprovada, mediante- apresentação de documentos -autênticos, para sua encorporaçãó à conta de capital adicional da Companhia Docas de Santos, nos termos do decreto
n. 658-A, de 21 de fevereiro de 1938.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 cta República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Li?na.

DECRETO N. 8. 002 -

DE

6

DE otJo'UBRo DE

1941

Am·ova orçamento para· empedramernto das 'linhas da Rede Mineira
de Viação.

O Presidente da República, usando da atribuição quo lhe confere o art. 74, letra a, da C_?nstituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os orçamentos que com este
baixam, rubric.ados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para o novo lastramento e reforma do antigo empedramento das linhas
da Rede Mineira de Viação, no corrente. ano.
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas, até o máximo dos orçamentos . ora aprovádos, na imp·ortância total de réis
4.776:009$800 (quatro mil setecentos c setenta e seis contos novo
mil e oitocentos réis), depois de apuradas em regular tomada de
1
~~~t~~~n~~~ã~ le;o~t~~t~ ~'i::t!i~~r :·Fundo de Melhoramentos' da Rede

0

Rio de Janeiro, 6 de outubro do 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
G ETULÍO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRltTO N. 8. 003 -

DE

6

DE OU,'UBRO DE

1941

Aprova projetos e orçamentos pa?'a construção de carro suburbano,
prancha e tender de$tinados à Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aproVados os projetos e orçamentos nas
importâncias de 183:083$6 (cento e oitenta e três contos oitenta e
três mil e seiscentos réis), 82:788$6 (oitenta e dois contos setecentos
e oitenta e oito mil e seiscentos réis) e 111:385$8 (cento e onze
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contos trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos réis), que- com este
baixam, rubricados pelo Diretor da DiVisão de OrçamentO do Departamento· de Administração -do Ministério -da Viação e Obras Públicas,
. para a construção, respectivamente, de um carro suburbano de 13
metros (tipo pequeno), um vagão L de 10,500 m (prancha) e um
tender com capacidade de 15.000 litros,. destinados aos serviços da
Viação Férr.ea Federal Leste Brasileiro.
Parágrafo único. As despesas com as construções de que trata
este decreto, na importância total de 377 :258$0 (trezentos e setenta
e .sete contos duzentos e cinquenta e oito mil réis), serão custeadas
pelos recursos orçamentários ou 1pelos créditos especiais que forem
concedidos.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V ARO AS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.

S.OOIJ

-DE

6

DE OU'fUBRO DE

1941

Autoriza despesas em The Leopoldina Rail-way Company, L'irnited
O Prcsidénto da llepública usando da' atribuição que lhe confert'.;

o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam autorizadas as despesas, até o máximo da
importância de 18:669$617 (dezoito contos seiseentos e sessenta e
nove mil seiscentos e dezessete réis), excedentes dos orcamentos aprovados pelos decretos r1s. 2. 249, de 21 de janeiro de 1938, 3. 568, de
9 de janeiro, 3. 792, de 6 de março, 3. 971 e 3. 976, de 29 de abril
de 1939, partJ. construções e aquisições de materiais nas linhas de
concessão federal de The Le~poldina Railway Compa.ny, Limited.
Parágrafo único. As despesas, depois d·e apuradas em regular
iomacta de contas, serão levadas à conta da taxa adicional de iOo/o
f•m vigor nas citadas linhas de c.oncessão federal.
Rio de Janeiro, 6 de outubro do 191!1, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.005-

DE

6

DE

om·uano

DE

1941.

Aprova projetos. e orçamentos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, ·letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os projetos e orcamentos que com este
baixam, rubricadOs pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
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na importância de 163:633$006 (cento e sessenta e três contos seiscen"
tos· e trinta e três mil e s~is réis), para construção da variante da
linha e da nova ponte de concreto armado em substituiçãd à antiga
ponte metálica no km 33,882 e na de 157:977$182 (cento e cinquenla

e sete contos novecentos e setenta e sete mil cento e oitenta e dois·

réis), para modificações .do nivel da linha e construção da nova ponte
de concreto armado em substituição à antiga ponte metálica no km
20,614, na linha Norte, ramal d.e Cabedelo, de The Great Western of
Brazil Railway Company, Limited.
•
• Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo
dos orçamentos ora aprovados, correrão à conta dos reCursos concedidos pelo decreto-lei n. 1.475, de 3 de agosto de 1939.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de !941, · !20. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça ,Lima.

DECRETO N. 8. 006,

DE

6 DE OUTUBRO DE 1941

Aprova projetos e orçamentos para a construção de duas pontes na.
Estrada de Fefro de Goiaz

O Presidente da República, usando da atribuição- que lhe coni'erf<
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orçamentos nas im·
portáncias de 32:927$790 (trinta e dois contos, novecentos e vinte sete
mil setecentos e noventa réis). e 77:5738550 (setenta e sete contos,
quinhentos e setenta-e três mil,quinhe:qtos ·e cinquenta réis), .que com
este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção, nas estacas 4. 647 - 10 e 4. 716 - 16, sob1·e
o córrego João Leite, na Estrada de Ferro de Goiaz, de duas po-qtes,
uma de 10 e ou~ra de 15 metroS de vão, previstas nos estudos aprovados pelo decreto n. 194, de 2! de junho de 1935.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de !94!, 1.20. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.007-

DE

6 DE OUTUBRO-DE 1941

Aprova nova tabela numérica para o pesso(tl extranumerdrio-mensalista da Escola Nacional de Agronomia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coÍÍfere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista da Escola Nacional de Agronomia do Ministério da Agricultura,
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aprovada pelo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fica substituida pela que se ·encontra- anexa a. este decreto.
Art. 2.0 A despesa, lia importância de 136:200$0 (cento e trinta
e seis contos e'duzentos-mil réis), será atendida_pela Verba 1 - Pessoal, Consignação li - P~ssoal Extranumerário, Subconsigna:oão 05
- Mensalistas, do vig·cnte orçamento daquele l\Hnistério, suplementada pelo decreto-lei n. 3. 690 de 6 do corrente.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1941, 120.0 da Independência·
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •.

Carlos de Souza

MINISTÉRIO -

Dt~;arte.

AGRICULTURA

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISAS AGRONôMICAS
REPARTIÇÃO

ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA

'l'abela numé1'ica

Nú:..
mero

Ref. de Salário
Salário
Mensal

Função

5 -Assistente de Ensino ......... .
1 Auxiliar de Ensino .......... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
3 Auxiliar de Escritório ......... .
2 Auxiliar de Escritório ........ .
1 Auxiliar de Escritório ....... .
1 Praticant,e de Escritório ..... .
1 •rradutor · ..................... .

XVII
VI
VII
VIII
IX
X

XI
VI
XVII

1:100$0
350$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
1:100$0

16

Despesa
Anual
66:000$0
4:200$0
4:800$0 .
5:400$0
18:000$0
13:200$0
7:200~0

4:200$0
1.3 :20(}$0
136:200$0

i1,el;:H;.Bcu dos extranumerários-mensalistas correspondente à tahe··
la numérica aprovada pelo decreto n. 8.007 de 6 de outubro de 1941.

Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas
ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA
TABELA .ORDINÁRIA

5 - Assistente de Ensil]o XVII- 1:100$0
1. Arnaldo Augusto Vieira.
2. Fausto Ai ta Gal.
3. Luiz Carvalho de Araújo.
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4. Raul Dodsworth Machado.
5. Ramo lo -Cavina~

Auxiliar de Ensino VI -

1 -

350SO

1. L·éo Guimarães.
1-

Auxilia.r de Escritório VII -

400$0

1. Clemente Pauperio de Faria.
1-

Auxiliar de Escritó>·io VIII -

450$0

3-

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. Vago.

1 . Galdino Brandão Alvim.
2. Genny Fabricio.
3. Tancredo Mello das Chagas Moura.

Auxiliar de Escritório X -

2 -

·550$0

1. Homero de Oliveira Ramos.
2. Maria José Bezerra Chermont.
1 -

Auxiliar de Escritório XI -

600$0

1. José Raposo Ratis de Carvalho.
1-

Praticante de Escritório VI -

350$0

1. Vago;
1 - Tradutor XVII- i :100$0

1. José Maria Felicissimo de Paula Xavier.

DECRETO N. 8.008,

DE

6

DE

OUTUBRO

DE

1941

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituicão, e nos termos do· artigo 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Assistente, padrão I, do
Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em virtude da eXO··
neracão de René· Gouveia da Cunha, ficando sem aplicação a dótaç.ão
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1941, 120. 0 da

I~1dependência

e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Çarlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8. 009 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1941

Alteta tabela· numérica do pessoal extránu'merário-mensalista
Fábrica d~ Andarai; do Ministério da Guerra

da

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe. confere
o artigo 74, 18tra a, da Constituição, decreta:
. ·

Art. 1.0 A tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista
da Fábrica do Andaraí da Diretoria do Material Bélico, aProvada pelo
decreto n .. 6.667, de 31 de dezembro de 1940, fica substituída pela
que se enconlra anexa a este decreto.
Art. 2. 0 A despesa, na importância de 1.200:000$0 (mil e duzentos
contos de réis),- será atendida pela dotação orçamentárla própria, constante da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigenre orçamento daquele
Ministério.
·
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V ARGAB.

Eurico G. Dutra.
MINISTi:RIO -

GUERRA

REPARTIÇÃO- FABRICA DO ANDARA!
TABELA NUMÉRICA

Número

Ref. de
salário

Função

2 Agentes . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Agentes Especializados ....
20 Artífices ·-·.· ..............
33 Artífices .................
16 Artífices ..................
1 Auxiliar de Escritório
3 Auxiliares de Escritório ...
11 Auxiliares de Escritório
1 Classificador ·.· ......... ',•
1 Conservador . . . . . . . . . . . . . .
.1 D-8line~dor . ' ........ ·.· ...
1 Feitor ...................
2 Inspetores
.................
5 Inspetor1es . . . . . . . . . . . . . ..
5 Inspetores ................
6 Inspetores ................
2 Inspetores .............. ..
2 Inspetores Es-pecializados
3· Inspetores Especializados
3 Inspetores Especializados
2 Inspetores Especializados
GoL de Leis - Vol. VIII

...
.

_

X
XIII
IX
X
XI
VII
X
XI
XI
XI
XVII
XI
X
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Salário
mensal

550$0
700$0
500$0
550$0
600$0
400$0
550$0
600$0
600$0
600$0
1:100$0
600$0
550$0
650$0
700$0
800$0
900$0
1 000$0
1 100$0
1 200$0
1 300$0

Despesa

anual

13:200$0
25:200$0
120:000$0
217:800$0
115:200$0
4:800$0
19:800$0
79:200$0
7:200$0
7:200$0
13:200$0
7:200$0
13:200$0
39:000$0
42:000$0
57:600$0
21:600$0
24:000$0
39:600$0
43:200$0
31:200$0
3

34

ATOSDO PODER EXECUTIVO

Nti.~ero

1
9
6
2
5
4
1

Salário
mensal

Ref. de
salé.rlo

Função

Laboratofi.sta ............ .
X
Mestres .......... ·....... . ·XIII
Mestres ................. .
XIV
Mestres ................. .
XV
Mestres ................. . XVI
Tecnologistas Auxiliares .. .
XII
Telefonista . , ............ .
IX

550$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
650$0
500$0

151

Despesa
anual

6:600$0
75:600$0
57:600$0
21:600$0
60:000$0
31:200$0
6:000$0
1.200:000$0

.Relação dos extranumerários mensalistas correspondente às tabelas
numéricas aprovadas pelo decreto n. 8. 009, de 7 de outubro de 1941 .
MINISTÉRIO DA GUERRA

FABRICA DO ANDARA!
'rABELA ORDIN'ÁRlA

2 - Agente 1. Isauro Luz.
2. Minervino de Oliveira Lima .

X -

550$0

. 3 - Agente Especializado - XIII 1. José Carlos Pires de Carvalho.
2. José de Souza Estrada.
3. L)J.iz. Augusto de Freitas Pereira Sobrinho.
20 - Arti{ice - IX 1. Alfredo Corrêa Soares.
2. Anagipe Santos de Oliveira.
3. Arthur Maurini Pereira.
4. Bernardino Luiz: Gomes Neto.
5. Braulio Alves·.
6. Gerónimo Pereira Gomes.
7. Horacio Corrêa Proenca.
8. João Mendes Monteiro.
9. Jorge Joaquim de Oliveira.
10. José Silvério da Silva.
11. Laurentino Mario da Silva.
12. Lino da· Rosa Alves.
13. Manoel Hermenegildo de Oliveira.
Manoel Joaquim Moreira.
:-~: Miguel Patricia da Silva.
16. Osvaldo Confort da Rocha.
17. Otavlano Severino de Araujo.
18. Pedro Antonio de Oliveira.

500$0

700$0

A'rOB DO PODER EXECUTIVO

19. Teotonio Silva.
20. Teodorico Simões Lavoura.
33 -

1. Agavino Freire de

A1'ti{ice X -

550$0

~ant'Ana.

2. Alfredo Prudencio dos Santos.

3. Alexandre Mendés de SoUza.
4 . Antonio Cardoso Pimentel.
5. Antonio José Fernandes Rodrigues;
6. Antonio Rodrigues Viana.
7. Avelino Pinto de Souza.
8. Bento .rvfartins Cabo ..
9. Bruno Seabra de. Almeida.
1O. Candido Simões.
11 . Conrado Deaie.
12. Delmare Lopes.
13.'Duival Viana.
14. Fabriciano Laurentino Mendes.
15. Floriano Gomes de Faria.
16. Francisco Cardoso.
17. Francisco Tobias.
18. Hermilio Freire Tupinambá.
19. Humberto .V areJa.
20. João Augusto Alves.
21. João Borges.
22. João Muniz de Góis.
23. Joaquim Luiz da Silva.
24. Jorge.de -Freitas.
25. José de Matos.
26. Lafaiete José Vieira.
27. Manoel da· Rocha Silva.
28. Mario da Silva.
29. Osvaldo de Carvalho.
30. Otacilio Severiano Tojal.
31. Paulo Leite de Souza.
32. Sebastião de Almeida.
33. Teófilo José de Jesus.
16 -

Artifice -

1. Aldemiro da Cunha Ferreira.
2. Alfredo Bastos Marques.
3. 'Antenor Teixeira dé 'Abreu.
4. Antonio Lopes Amaro.
5. Claudio Bernardo da Costa.
6. Edgar Batista da Silva Gosta.
7. Godofredo Pereira Baltazar.
8. João Fusco.
9 .. João Luiz da Silva.
10. José Corrêa dê Brito.
11. José Medeiros. Braga.
12. José Rodrigues Montebelo.
13. José Rosa Douto.
14. Manoel Francisco de Araujo.
15. Moisés Geres.
16. Pedro Comi nato.

Xl -

600$0
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1-

Auxiliar de Esc1·it6rio -'VII -

400$0

1. :i:oé Novais.
3 ~ Auxiliar de Escritório -

X -

550$0

1 . Armando da Silveira.
2. João Antonio de Oliveira Barreto.
3. João Peixoto Guimarães.
11 -

Auxiliar de Escritório -

XI -

600$0

1. Alexandre.José do Haipava Silva Chaves.
2. Ar ides Gui:marães. ·
3. Aroldo Rodrigues Alves.
lL Carolina de Carvalhó Vieira.
5. Herondina Ale..-xandri.na Nogueira de Almeida.
6. Jucira Fleurí.
·
7. Jurema Laboutiere de Albuquerque.
8. Luci! a do Couto Vale.
9. Maria José da Silva.
10. Rosalina Aquilone Silva
1L Vespasiano Laboutiere de Albuquerque.

Classificador XI -

I -

600$0

1 . .F'lorestano da Costa Pereira.

Conse>·vadO>· XI -

1-

600$0

!. Agostinho Cruz.

1 - Delineador XVII- 1:100$0

1. Antonio Mauricio Pinheiro Sampaio.
1-

Feitor XI -

600$0

1. Rufino Ferreira _de Araújo.
2 -

Inspetor X -

550$0

1. Di mas Ferreira da Cruz.
2. Valdir Caldas.
'
5 . - lnspeta1' Xll -

650$0

1 . Horacio Princepe da Silva.
2. Jandir Carneiro 'roscano de Brito.
3. José Martins Coelho.
4. Nelson Henrique Vandeli.
5. Pedro FerD.andes Bezerra.
5 -

Inspetor Xlll -

f •· Ernani Folain .
2. José Lins.
3. Luiz Gonzaga Leal Machado.

•mo•o
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4. Rui Elo i dos Santos.
5. Rui Pessõa Morbeck.

1.
2.
3.
4.
5.
6:

6 - lnspetoJ• XI V Ahilio Quant de Oliveira.
Alolsius Woolf de Oliveira.
Augusto Roubaud Júnior.
Iridiano Amarinho de Oliveira.
Luiz Onofre Leyraud Moniz Ribeiro.
Osvaldo Menezes ..

2-

Inspetor XV

-

800$0

900'0

1. Jorge Honorio Moniz Ribeiro.
2. Otavio Martins Cosme.
2 -'Inspetor EspeciaUzt!rl(J X \'1 -

-1

:000$0

I . Edmundo da Silva Reis.
2 .. .Felisberto de Araújo Duarte.
3 -

Inspetor EspecinUzado X 1'// -

I: 100$0

1 . Agenor Soares F.ernandes.
2. Arnaldo Marteli.
·
3. João José dos Santos.

3 - Inspetor Especia!izado XVI/1 -

I :200$0

1. Edmundo ·simõe_s Ma teus Lima.
2. Manoel Paulo Madeira.
3. Mariano Ferrêira Leite.
2-

Inspetor Especializado XIX·- 1 :300$0

I. Newton de Carvalho Simões.
2. Tito Américo Tavares de Melo.

I -

LaboratoJ•ista, X -

550$0

I . Manoel Ribeir.o.
9 -

Mestre XII/ -

I . Amaro Saldanha Santa Rita.
2. Aristides Freire de Sant'Anna.
3. F1~anefsco de Oliveira Cardoso.
4. Franz .Josepb Troescb.
· 5.. João Pereira.
6. José Teixeira-da Silva.
7. José Xavier.
8. Mirabeau Ferreira de Souza.
9. Orlando da Costa Batista.

700$0

ATOS bO PÕDER EXE.bUTIVO

6 -

Mestre XIV -

800$0

1. Alvaro Rodrigues Teixeira.
.
3. Gicero Paixüo de Azevedo.
'" João Batista Ribeiro~
5. Jorge Delduque.
o. Jnstiniano de Almeida.
2. Artur Rigobeli.

2 -Mestre

-

~V

900$0

1 . Francisco Bispo de Carvalho.
2. Manoel Antonio Ferreira da Silva.
5 -.Mestre X V/ -

1 :000$0

1 . Adolfo l\oubaud.

2. Alvaro Corrêa.
3. Manoel Gomes da Silva.

4.. Sebastião Alves Ribeiro Filho.
5. Silvio de- Oliveira.
4 -

1'ecnologlsta A·a.xil.iar XII -

650$0

1 . Aldo Monteiro Chaves.
2. José Garcia de Castro Filho.
:J. José da Cruz Castor.
!1. Osvaldo Cunha.
1 -

Telefonista IX -

500$0

1. Cória Leite.

DECRETO N. 8.010 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1941.

Extingue cargos exc·edentes
ú Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo i .0,
alín2;a tt, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 dE} abril de i 941, decreta .
Art. 1.0 Ficam extintos quatro (4) cargos da classe 15, da carreira de Ofie:ial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério ua Fazenda, vag_os em virtude da promoção de José de Matos Gomes, Henato Valenç.a: de Assis Rocha, Almir de ·Castro Rêgo e do falecimento de Rubens Saldanha da Gama, cuja dotação foi aplic~.da no
provimento dos cargos correspondentes.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 19/d; 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza COsta.

1\TÕS. DO PODER EXÉÓUTIVO

DECRETO N. 8.011

-DE

7

1941:

DE OUTUBRO DE

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lh13 confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0
alínea n.. do decreto-ler n. 3.195,. de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. f. O Fica extinto um cargo da classe G, da carreira de Datilógrafo, do Quadro Permanente, do Ministério da Fazenda, vago em
virtude do falecimento de Heloisa Guimarães, devendo a dotação cor-

respmalente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro

do relP.rido Ministério.
Art.· 2.o Revogam-se as disposições em contrário.

I\: o de Janeiro, 7 de outubro de 1941; 120.0 da Independência e
53.o da. República,
GE'l'ULIO

v ARGAS

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8.012

_:_DE

7

DE OUTUBRO DE

1941.

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, l9tra a, da Constituição, e nos termos do artigo L 0 .
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.. o Ficam suprimidos três (3} cargos d,a classe B, da carreira de Trabalhador, do Quadro Suplementar. do Ministério da FazendD.. vagos em virtUde da exoneração de Ari Garcia, da demissão de
Manoel Martins de OliVeira. e vago conforme consta da relação nominal p•1blicada no Suplemento do Diário Oficial de 29 de fevereiro
de 1940, ficando sem aplicação a dotação corresponde~te.
Art. z.o Revogam-se as dispósicões em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 19Ü; 120. 0 da. Independêneia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8.013-

DE

8

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasüeiro Manoe~ Alves da Silva a pesqu·isa.r rn·ica
e associados no municipio de Conselheiro Pena do Estado de M:inas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos Lermos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29- de janeiro ·de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Alves ela
Silv:a a pesqUisar inica e associados em terrenos devolutas ocupaLlos
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por Aritonio Ferreira Neves, Adk\o Vieira e herdeiros _de José .J... iberato de Moura, no lugar denominado "Córrego_ do Urucum ", distrito
de São Tomé, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e sete hectares (37 Ha) limitada por- um polígono tendo um dos vértices situado· à distância de trezentos e trinta
metros (330m), rumo se·ssenta e nove gra1.,1s vinte minutos sudoeste
(690 20' SW) do nono (9. 0) cruzamento da estrada de rodagem de
Laranjeiras a Cuité com o córrego Urucum, contada no seríLido de
montante p·ara jusante nos terrenos devolutas ocupados por .José Lino
e cujos lados, _a partir desse vértice, teem os seguintes comprim;::~ntos
e orientaçõés: ·quinhentos e sessenta e cinco ..metros e vinte. centímeti·o:; (565,20 m), rumo setenta e dois ·graus é trinta minutos nord8ste
(72° 30' NE); duzentos e noventa metros (2~0 m), rumo trinta e dois
graus quarenta e cinco minutos nordesto (320 45' NE); trezento~ e
cinquenta e dois metros (3"52 m), rumo quatorze graus noroeste
(14°NW); cento e quarenta e três metros {1113m)_,_rumo setenta grau~
quarenta e nove minUtos sudoeste (10° 49' S\V); trezentos e cinquenta e cinco metros (355m), rumo quarenta e quatro graus trint9.
minutos sudoeste (44° 30' SW); duzentos e cinquenta e cinco metros
(255m), rumo setenta e nove graus sudoeste (79° SW) ; cento e qua.,renta e cinco metros' (145m), rumo cinquenta e quatro gr·aus dezoito minutos sudoeste (54° 18' S\V); noventa e cinco metros e quat•enta centímetros (95,40 m), rumo_ oitenta e nove graus oito minutos noroeste (89° 8' ·Nw)-; e trezentos e noventa metros (390m),
rumo trinta e três graus quarenta e cinco minutos sudeste (33045'SE),
uté o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art._ 16 do Código de Minas e seus números I, H, III,
fV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente· meneio·
nadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre a· minério e custeio do.:::
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos pievistos nos números I e li do citado
art. 211 e no art. 25 do. mesmo Código.
Art. 4_o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorizac:ão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
llUtêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta mil réis
(370$0) e será transcrito no· livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 19/d, 120:0 da
o3.0 da República.

Independ~ncia

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza

Duart.~.

e
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DECRETO N, 8.014-

DE

8

DE OUO'UBRO DE

1941

Autoriza o cidadilo brasileiro Bonifacio Rodrigues Martins a 1JeU11tisar
,
calcdreó e associados no municipio de Mar de Espanha do Estarlo
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe rünferu
o art. 7 '!, letra a, da Constituição c nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art.. t,o Fiea autorizado o cidadão brasileiro Bonifacio Rodrigues·
.Martins a pesquisar calcáreo e associados numa área de nove hectares.
(9 Ha) situada em terras de sua propriedade e localizadas na "Fa._
Lenda Boa Esperança", município de Mar de Espanha do Estado de.
Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrado com trezentos
metros (300m) de. lado que tem um vértice situado a trezeütos r~
quarenta metros (340 tn), sessenta graus nordeste (6oo NE) do quilômetro onze (Km. 11) da Estrada Municipal Mar de Espanha-Porto
Novo do Cunha e cujos lados adjacentes a esse vértice teem as orientações: cinquent.a e oito graus trinta minutos nordeste (5so 30' NEi.
e trinta e um graus trinta minutos sudeste. (31 o 30' SE), respectiva-·
mente.- Esta autorização é outorg-ada mediante as condições do artigo 16 do Código cit Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código, não expressamente mencionadas nE'ste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar--se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cu:5teio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula. na
forma do'parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e Il do eitado
art. 21* e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõe:; de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.

Art'. 5.0 O conccssionúrio· da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, e gosará dos favorc::; discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma qeste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagarú. a taxa de cem mil réis (100$0) e ser:í.
transcrito no livro próprio ·da Divisào de Fomento da Producão !\li-·
ncral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiç,ões em c-ontrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 19H, 120.0 da Indepcndéneia e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.015- DE 8 DE OUTUBRO DE 1941.
Atttfwiza a Gia. Carbonifera iHetropolitana a funcionar como ernpresa

de mineração, com a faculdade de emitir ações ao portadm· e de
admiti1' como acionistas sociedades nac·ionais, alem dos cidadãos
b·1·asileiros

o Presidente da fiepública, usando da- atribuição que lhe confere
o ar L. 7 4, letra a, da Constituição e tendo em vista o decreto-lei
n. 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e o decroto-lei
n 3. 553, de 25 d'e agosto de 1941, decreta:
Art. 1.0 É concedida à Cia. Carbonífera Metropolitana, com
sede nesta Capital, autorização para funcionar como empresa ae mineração de· acordo com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0 do decreto-lei
n. 1.9fÍb, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado
co:pr o dl'creto-lei n. 3 .553, de 25 de agosto de 1941, com a faculdade
de emitir ações ao portador e de admitir corno acionistas as sociedades nacionais, alem dos cidadãos brasileiros, ficando a mesn1a sociedade obrigada a e.umpri-r integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou Que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 A presente autorização é dada exclusivamente para o
fim de 2.:proveitamento das minas de carvão de propriedade da mesma
Companh;a, inscritas no livro A n. 1 das "Jazidas e Minas Conhecidas'·,
à fls. 165, sob o n. de ordem 461, da Divisão de Fomento da Produção Mmeral.
Art. 3.0 Este decreto será transcrito no livro D de "Registo das
Sociedades ele Minera~\ão", da Divisão de Fomento da Produção Miner;_ü do- Departamento Nacional da Produ<;ão Mineral do Minístél'io
Ja Agricultura.
Ar f. 4·0

Revo~am-se as

disposições em contrário .

. nio de Janeiro, 8 de outubro de 1.941, 120.0 da Indepent.iêne1a
e 53.0 da Hepública.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DEGRETO N. 8.016 -

DE

8 DE OUTUBRO DE !941

Autoriza o cidadão brasileiro José Ermirio de Moraes a pe,,quisar
fluorita e associados no município de Bocaiuca do Estado do
Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do ctecreto-lei--n. 1.-985,
de 29 de janeiro de 19'•0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ermirio de
Morae.s a pesquisar fluorita e associados numa área de quatrocentos
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e vinte hectares (420 H a.) situada no distrito de Paranaí, município
de Bocaiuva, Estado do Paraná e delimitada por um retâng·ulo que
tem um vértice a mil duzentos e sessenta metros (1.260 m) rumo
magnético oitenta e dois graus e trinta minutos nordeste (82° 30' NE)
da confluência dos córregos "Varginha" e "Pedras" e cujos lados adjaocn tes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e oitocentos metros (2. 800 m) sessenta e dois graus e
trinta minutos sudoeste (62° 30' SW); mil e quinhentos metros
(1.500 m) vinte e sete graus e trinta minutos noroeste (27o 30' NW}.
Esta autorizaoão é outorgada mediante as condições do art. ifi do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art._ 2. 0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa :6ara fins de estudo sobre o minério e custeio dos
Lrabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou :mla, na forma do parágrafo único do art. 24- e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2'l
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. !1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do. citado Código.
·
Art. 5 .O O êoncessiovário da ·autorização será fisc.alizado pe..Io
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e duzentos
mil réis (4:200SO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. . 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza D!ta1'le.

DECRETO N. S.Ot7

~DE

g

DE OU'l'UBH.O DE

1941

Paz púbLico o rlepósilo do inst~·un(ent'o de rat·i{icação, 1JD1' parte rio
Governo de Po1·tugal, da Convenção Internacional de 'l'elecorru.trl.'icações, ('irmada em Madrid, a 9 de dezembro de 1932.

O Presidente dn. ltepública faz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do Governo ele Portugal, da Convenção
Internacional de 'l'elecomunicações, firmada em Tl-'ladrid, a 9 de deí':embro de 1932, eonforme comunicação feita ao i\hnistério das Relações Exteriores pela Embaixada da Espanha nesta Capital, por
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nota de 29 de setembro de 1941, cuja tradução oficial acompanha o
presente decreto.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1941, 120. 0 da IndeJ)endência
53. 0 da República.
GETULIO

'~

V ARO AS.

Oswaldo Aranha.
N. 71.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941.
TRADUÇÃO OFICIAL

Senhor ministro,
De acordo com o disposto no parágrafo 1.o do artigo 6.o da Convenção Internacional de Telecomunicações, fir:~nada em Madrid, a \J
de dezembro de· 1932, tenho a honra dC levar ao conhecimento de
Vossa Excelência que a Embaixada de Portugal' em Madrid entregou
ao l\'linistério dos Assuntos Exteriores, com a data de 3 de julho
próximo passado, o Instrumento de Ratificação da Convenção Internacional de Telecomunicacões firmada na citada data, afim de que
seja depositado no arquivo espanhol, pedindo, outrossim, que se fac:.a
a competente notificacão ao Secretário da União Internacional de 'l'elecomunicacões de Berna. A citada ratificação abrang·e lambem as
Colônias portuguesas.
Aproveito a oportunidade, Senhor Ministro, para reiterar a
VOssa Excelência os protestos da minha mais alta e distinta consideração.
R. F. Cuesta.
Excelentíssimo Senhor Doutor Oswaldo Aranha Helacões Exteriores.
Rio de Janeiro.
DECRETO N. 8.0'18-

DE

9

DE OU'rlJBRO DE

Ministro das

1941

Conceâe autorização para {tmcionar à CoCoperativa "Banco de omermerciantes Retalhútas de Pernamburo" com sede na cidade de Reei{e, estado de Pernambuco.
O Presidente da República:

Resolve, de acordo com a alínea b, do art. 12, do decreto n. 22.239,
de 19 de dezembro de 1932, ravigorado pelo decreto-lei n. 581, de 1
de agosto de 1938, conceder . à Cooperativa "Banco de Comerciantes
Retalhistas de Pernainbnco" autorização para funcionar na cidade de
Recifa, após registo no Serviço de Economia Rural, db Ministério da
Agricultura.
Rio de Janeiro,

~J

de outulJro. de 19111, 1.20.0 da Independência

e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.019- oÉ 9 oE ouTlJBRo oE 19/d

Autoriza· o cidadão b1·asileiro F1·ancisco de Assis Fonseca Filho n
pesquisar ouro e· associados, no municipio de Brusque, -do Estado de Santa Catarina
O -Presidente da República, nSando da atribuição que lhe conferg o art. 111, letra a, da (\onstituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de .ianeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco de Assis
Fonseca Filho a pesquisar ouro e asgociados numa área de quinhentos hectares (500 Ha), situada à margem esquerda do rio Itajaí
Mirim, nos distritos da cidade e de Porto Franco, ambos no município de Brusque do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada
por um contorno poligonal fechado, que tem um vértiC'e colocado a
duzentos e quarenta e cinco metros (2115 m), sessenta c seis graus e
vinte minutos noroeste (660.'2.0' N\V) da eonfluência do ".Ribeirão
das Águas Cristalinas" com o "Ribeirão do .Rancho" e cujos lados
teerri os seguintes comprimentos e orientaç.ões: quatrocentos e trinta
e cinco metros (435 m), oitenta e oito graus sudoeste (88° SW);
cento e cinquenta e cinco metros (155 m), yinte e três. graus e trinta
minutos sudeste (23°30' SE); quinhentos metros (500 m), setenta
e quatro graus noroeste (70° NW); quatrocentos metros (400 m),
quarenta c quatro graus e' trinta miriutos sudoeste ( 44°30' S\V);
duzentos· e trinta metros (230 m), cinquenta 0 cinco graus sudoeste
(55° SW); trezentos e cinquenta metros (350 m), dezessete graus
e ti·inta minutos sudoeste (17030' SW); cento e cinquenta e cinco
metros (155m), dezenove graus e trinta minutos .sudeste (19°30'SE);
duzentos e vinte metros (220 m), quarenta e quatro graus sudeste
(44° SE); mil cento e cinquenta metros (1.150 m), setenta c quatro
graus sudeste (74° SE); dois mil quinhentos e vinte metros (2.520 m),
vinte e oito graus sudeste (28° SE); mil· e cinco metros (1. 005 m),
setenta e um graus sudeste (71° SE); oitocentos e sessenta e cinco
metros (865 m), etointa e oito graus nordeste (88° NE); mil quatrocentos e vinte e cinco metros (1. 425 m), quarenta graus e trinta
minutos noroeste (40°30' NW); mil setecentos e setenta metros
( 1. 770 m), quarenta e quatro graus noroeste ( 44° NW) ; setecentos e
cinquenta e cinco metros (755 m), setenta e dois graus noroeste
(72° NW) ; trezentos e sessenta metros (360 m), seis graus e trinta
minutos nordeste (6°30' ·NE); seiscentos e oitenta metros (680 m),
setenta graus .sudeste (70° SE);- oitocentos e cinquenLa metros
(850 ·m), seis graus e trinta minutos noroeste (6°30' 1'tE); quinhentos
e quinze metros (515 m), oitenta e sete graus sudoeste (87° SW) e
trezentos c oitenta metros (380m), quinze graus noroeste (15° NW),
respectivamente. Esta autorizaç.ão é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Th-linás e seus.ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras
do citado Código não expressamente mel_!cionada.s neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaoão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do arl. 24 e d.o art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I, e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 c
40 do c•itado Código.
Art. 5.0 O concJ:)ssionário da autorização será fiscal.izado pelo
Departamento ,Nacional da Produção Mineral e gózará dos favore~
discriminados rio art. 71" do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquis~. que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
{5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 19'd. 120. 0 da
e 53.0 da República.

Independêne~a

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DE.CRETO N.

8.020- DE

9

DE OUTUBRO DE 1941.

Autoriza a empresa de mineração Irmãos Habeyche Limitada a pesoui.~ar monazita, ilm-enita e zircónio, no municipio de Anchú.ota
do Estado do Espírito Santo
O Pr·esidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4. lelra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. ·1. 985,
ciH 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreLa:
Art. 1.° Fica autorizada a empresa de mineração Irmãos Ha.c.
beyche Limitada a pesqui~Sar monazita, ilmenüa e zircônio, r.uma
árt~a de dezenove hectares (19 Ha.) em terrenos de marinha dn proprh•dade da União Federal, situados no 1.0 distrito do município de
Anchieta do Est-ado do Espírito Santo, área ess<t que abrange nma
faixa litorânea de seis mil quatrocentos c sessenta metros (6.460 m)
de comprimento por trinta metros (30m) de largura, tendo início
na Ponta dos Ouriços e terminando na Barra da Lagoa Icaraí. Esta
autorir.a(:-ão é outorgada mediante as condições do art. 16 dà Côdigo
dJ M!nas e seus números I, II, III. IV, VII, IX e outras do Gitado
Códjgo não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorir,ação poderá utilizar-se do
produto d'a pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhoe.
Art. 3.0 Esta autorização" será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. Z/1 e do art. 26 do Código de Minas.
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e TI do citado
art. 24 c. _no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da l)esquisa, na forma àos arligos
39 e 40. do citado Código.
ArL 5. 0 A concessionária da autorização s0rá fiscalizada pelo
Departnment.o Nacional da Produção Ivlincral e gozará dos h_ vares
díscrlminaàos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.0 O titulo da autorizaoão de pesquisa. que será Uma viu
autênth:,a deste decreto, pagará a taxa cre cento e noventa mil réis
(19-ü$0) e ser·á transcrito no livro própriO da Divisão de .Fomento da
Prc•dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7- 0 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de oulnbro de 1941, 120. 0 da
e 53. 0 da República.

Independ~ncia

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.021

-DE

9

DE OU1'UBRD DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro FTancisco Matarazzo Neto a· pesquisa?
cromo e associados no munic-ípio de Campo Formoso do Estado
da Baía
O Presidente da Repúbliea, usando da atribuicão que lhe c·onfere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autoriza-do o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo Neto a pesquisar cromo e associados numa área de quatrocentos
hectares ( 400 Ha.) situada no Arraial de Iting·a, município de Campo
Formoso do Estado da Bafn e delimilad'a por um retângulo que tem
um vértice a mil meLros (1.000 m), na dircç,ão quarenta e três
graus quarenta minutos nordeste ( 43°40' NE) do entroncamento do
-ramal de Campo Formoso com a Rstrada de Ferro Bonfim-Ja-cobina
r. cujos lados adjacentes a esse vértice t~em os seguintes rumos e
comprimentos: ses-senta e seis graus nordeste (66° NE) e quaLro mil
metros (4.000 m) e vinte e quatro graus noroeste (21; 0 NW) e
mil metros (1.000 m). Esta autorização é outorgada mcdiarit-e as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, I!, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 · O conces6ionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização ··será declarada caduca ou nula, ·na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos preVistos nos números I e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
Solo e sub-solo para os fins da pesqui~Sa, na forma dos arts. 39 e 40
do. citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral é gozará dos favores disc.riminac?os no art. 71 do mesmo Código; na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesqui6a, que será uma via.
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos de réia
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( 4 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
cta Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
-Art. 7.0 Revogam-se as 'disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 r!a República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Costa·

DECRETO .N. -8.022

-DE

9

DE OUTUBRO DE

194.1

Autoriza a "Mineração Moçapi1; Ltda." a pesquisar minérios de- manganês e associados no municipio de Lavras, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confei'e
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a "Mineracão Mocapir Ltda." a pesquisar minérios de mai1ganê.s e associados na Fazenda de Morro Redondo, em terrenos pertencentes a D. Ana Vilela de Andrade, no local
"Poço Bonito", município de Lavras, Estado de Minas Gerais; numa
área de quinze hectares (15 Ha) limitada por um retângulo, tendo
um dos vértices situado à distância de novecentos e cillquenta metros
(950 m), rumo sessenta e seis graus sudoeste (66° SW) do canto sudoeste da sede da Fazenda do Morro Redondo, residência de .Tosé Vilela de Andrade Costa, e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguintes comprimentos e orientações: quinhentos metros (500 m),
rumo oitenta e quatro graus sudoeste (84° S\V) e trezentos metros
(300m), rumo seis graus sudeste (6°SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras -do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessioilária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I· e li do citado artigo 2lt e no art. 25 do mesno Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma do art. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral, e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do m~smo Çódigo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização dé pesquisa, que será uma via
aut&ntica deste· decreto, pagará a taxa de ceJ?.to e cinQuenta mil réis
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( 150$0) e será transcrito no livro próprio da. DiviSão do Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar L 7.0 Revogam,... se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 191d, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos
DECRETO N. 8.023-

DE

9

~de

Souza Duarte.

DE OUTUBRO DE

1941

Outm·ga concessão à Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio para
legalizar o aproveitamento da energia hidráulica de uma queda
dágua no rio Pinho, no Distrito de S. João da Serra, Município
de Santos Dttmont, Estado de Minas Gerais:
O Presidente da República, usando -das atribuições que lhe confere a alínea a do art. 74 da Constituição ~ nos termos do decreto-lei
n. 3.259, de 9 de maio de 1941, decreta:
Art. 1 . o É outorgada concessiío à Cia. Brasileira Carbureto de
Cálcio para legalizar o aproveitamento do cnergi~ hidráulica do uma
queda dágua no rio Pinho, rio público, do domínio do Estado cte l~h
nas Gerais, com um dcsnivel de 32 m e uma vasão do 5. 058 litros
por segundo (1. 586 kW) no Distrito de São João da Serra, illunicipio de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo únieo. O aproveitamento é destinado à produção de
energia hidroelétrica para uso nas indústrias da concessionária e para
comércio de energia.
Art. 2. 0 Sob pena de multa de um conto (1:000$0) de réis, a
concessionária obriga-se a:
I) Registar o presente decreto na- Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo com o. decreto n. 13, de 15 de janeiro
de 1935.
H) Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um mês
contado da ·data da publicação da aprovação da minuta respectiva
pelo Ministro da Agricultura.
III) Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Agu;,ts 11ara
os fins de registo de que trata o decreto n ~ 13, de 15 de janeiro de
1935. sessenta (60) dias depois do registo do mesmo no Tribunal de
Contas.
Art. 3.o A minuta do contrato disciplillar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Aguas.
Art. 5. ° Findo o prazo de concessão, as instalações de produção
e transformação de ener1gia elétrica, reverterão ao Estado do Minas
Gol. de Leis - Vol. VIII
4
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Gerais mediante indenização do custo histórico, isto é, do eápital
efetivamente gasto menos a depreciação.
§ 1 . 0 Se o Governo do Estado de Minas Gerais não fizer uso do
direito qnc lhe eoneede este artigo. a concessionária pod2rá requerer
ao Governo Federal, na forma que for estipulada no contrato da presente concessão, a renovaqão da mesma, ou repor, por sua conta, o
curso dágua no seu primitivo estado.
§ 2. 0 Se o Governo do Estado de Minas Gerais fiZBl' u.'3o da faculdade de que trata este artigo, ficará assegurada, à atual c.oncessionária, o fornecimento da energia quo não for utilizada para ~er•viços
públicos ou de utilidade pública, mediante preço calculado na forma
estabelecida pelo Código de Aguas.
Art. 6. 0 A concessionária, dadas as condições peculitu'C!-> do aproveitamento, fica dispensada das reservas de energia de que h·ata o
art. 153, alínea e do Código de Aguas.
Art. 7. 0 A concessionária gozará, desde a data da ·:tsBinatura do
contrato de concessão e. enquanto este vigorar, dos favores cnnstantes
do Código de Aguas (arts. 151 e 161).
Art. 8. 0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 9 de outubro de 1941, ·120.o da IndependênCia e
53.o da República.
GETULIO

V AUGAô,

Carlos de Souz·z Duarte,
DECRETO N. 8. 024 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

19'í1

Autoriza o cidadão fJrasilei1'o Anlmúo Honorio Pires de Oliveir'a a
pesq'ttisar qum·tzo no ?nttnicipio de Serro, Estado de Minas Getuis.
O Presidente da nepública, usando da atribuição que lhe ~~onfer~1
o art. 74, letra a, da Constituição e nos Lermos do decreto-lei n. 'i .985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autol'izado o cid.adão brasileiro Antonio Honorio
Pires de Oliveira a pesquisar quartzo numa área de -vinte e cinco hectares (25 Ha.), situada em terrenos de. propriedade dos herdeiros rlc
D. Rosalia Brandão de Oliveira. lugar denominado "Chácara do Pasto
do Padilha", distrito da cidade do Serro, município e comarca domesmo nome, Estado de Minas Gerais e delimitada por uma poligonal fechada Que tem um vértice situado -a mil e quatrocentos metros
(1.400 m) rumo cinquenta e se'is graus, trinta minutos norceste
(56°30' NW) da "Capela do Povoado do Pasto de Padilha" e cujos lados
a partir desse vértice toem os seguintes comprimentos c orientações:
setenta. metros (70 m) dez graus e trinta minutos noroeste (10°30'
N\V); einquenta e oito metros (58 m) quatro graus e trinta minutos
nordeste (/1°30'NE); dur.entos c qmu·enta c oito metroS (24S m) oit(~ll
ta graoB sudeste (80°.SEi); cento e nove metros (109 m) sessenta e solo
graus c trinta minutos nordeste (67030' NE); cento e noventa metros (190 m) cinquenta. e sete graus sudeste (570SE); cento o quarenta c oito metros (148m) sessenta e·quatro graus sudeste (6/1° SE);
cento e trinta e quatro metros (134 m) quarenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (44°30' SE); cento c dez metros (110m) um gruu
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c trinta minutos sudeste (1030' SE) ; noventa metros (90 m) sete graus
e trinta minutos sudoeste (7030' S'V); quarenta metros ( 40 m) setenta c um graus e trinta minutos sudoeste (71 030' SW) ; setenta metros
(70 m) oitenta c seis graus noroeste (86° NW); cento e oitenta c dois
metros ( 182 m) setenta e cinco graus noroeste (750 NW); cento e
quarenta e oito meLros (148 m) ,setenta e nove graus e trinta minutos
noroeste (79°30' NW); cento e sessenta e três metros (163m) ses8enta
e cinco graus noroeste (65° N\V); cento e cinquenta e sete metros
(157 m) cinquenta e quatro graus e trinta nünutos noroeste (5i0 30'
NW); setenta e seis metros (76 m) oito graus noroeste (8° NW); cinqucnta metros (50 m) vinte quatro gtaus e trinta minutos noroeste
(24°30' N\V); setenta e seis. metros (76 m) quinze graus nordeste
(15° NE), voltando assim ao ponto de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste de.creto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único elo arl. 24 e do art. 26 do Códig·o de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. !1. 0 As propriedades visinllas estão sujeitas às servidõ0s de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma ·dos artigos 3'3 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O Concessionário da autorização será fiscalizado, pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto,. pagará a taxa de duzentos e cinquenta mil réis
(250$000) c será transcrito no livro próprio ela Divisão de Fomento
da Produção l\Encral do Ministério da Agricultura.
' Art. 7 .O Hevogam-se as disposições em contrário
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1941; 120° da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum• to.
DECRETO N. 8. 025

-

DE

9

DE OUTUBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro Frederico Dolabella Portella a pesquisar
quartzo no municipio de Conceição do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei número 1.985. de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o .cidadão brasileiro Frederico Dolabella Portella a pesquisar quartzo em terrenos situados no lugar denominado "Gentio", distrito de Morro do Pilar, município de Conceição do Estado de Minas Gerais numa área de oitenta hectares
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(80 Ha.) delimitada por um retângulo tendo um de 'seus vértices à
distânc-ia de quatrocentos e setenta metros C470 m), rumo oitenta
graus sudoeste (80° S\V) do quilômetro cento ·e cinquenta e quatro
(km. i6!1) da rodovia Belo I-Iorizonte-Viamão-Conceição e eujos lados
teem os seguintes comprimentos c orientaf.,\Ões magnéticas: mil metros (1.000 m), rumo dez graus noroeste (10° N\V) e oitocentos metros (800 m), rumo oitenta graus nordeste (soo NE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições do art. 1-6 ·.do Código de Minas- e
seus ns. I, II, III, IV, VII, IX o outras do r,itado Código não expreSsamente menciona-das neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário çla autorhação poderá utilb;ar-se do
produto da p·esquisa para fins de estudo sobro o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e Il do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O . c.onccs~ionál'io da autorização será fiscalizado pela
Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favores
discriminados no art.. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da auf.orizaç.ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de oitocentos mil ·réis (800$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. ~/. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N.. 8. 026 -

DE

9

DE OUTUBRO DE j

941

Autoriza o cidadão brasileiro Rodolpho Victor 'l'ietzmanh a pesquisar
ouro e associados no Município de Brusque do Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuiç,ã.o que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985. de 29 de .ianeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1. 0 Pica autorizado o cidadão brasifeiro Rodolpho Victor
Tietzmann a pesquisar ouro e associados em uma área de quinhentos
heetares (500 Ha.) situada na "Bacia do Ribeirão do Brar;o", di:strito
e Município de Brusque do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada _por um eontorno poligonal mistilíneo í'ecl~ado que tem um
vértice colocado a cento e cinquenta metros (150m), sessenta e dois1
graus sudeste (62° SE) da confluência do "Ribeirão Aguas Cristalina.s '
com o "Ribeirão do Braç.o'' e os lados tcem os seguintes comprimentm
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e ofientações.: duzentos e setenta met_ros (270m), sessenta e seis
graus e trinta minutos sudoeste (66o 30' SW); oitocentos e quinze
metros (81 5 m), vinte e quatro graus sudoeste (24° SW); quinhentos
e oinquenta e cinco metros (555 m), quarenta graus sudoeste
( 40° S\V) ; ,oitocentos e noventa metros (SilO m), oitenta e sete graus
noroeste (87° _N\V); seiscentos metros (600 m), setenta e três graus
sudoeste (73° S\V); mil quinhentos e dez metros (1.510 m) quarenta
e sete graus noroeste (47° NW); dois mil duzentos e sessenta e cinco
metros (2.265 m), setenta e um graus, nordeste ('11o NE); novecentos
e vinte metros (920 m), ·nove graus ilordeste (9° NE) ; mil e setenta
metros (1. 070 m), oitenta graus e trinta minutos nordeste (80° 30'NE).
O lado mistilíneo do polígono é delimitado pela margem direta do
"Ribeirão Aguas Cristalinas", numa distância de três mi1 cento e
dez metros (3.110 m) para jusante, onde encontra o ponto de partida.
Esta autoriza1.}BO é outol'gada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus ns. I, II, UI, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaoão poderá utilizar-se do
Pl'Odttto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio doi"!
trabalhos.

Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
elo parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
oeorrerem 05 motivos previstos nos ns. I e II elo citado a1·t . .211
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As pr·opriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
sOlo e sub-solo para os fins da p('squisa, na -forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discrim.inados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
lJrodução Miner·al d0 Mnustério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em· contrário.
Hio de J'aueü·o, D de outubro de -19/d, 120. 0 ·da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Ca_rlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 027 -

DE

9

DE OU'fUBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão b1•asüeiro .Tonas de Avila Santos a pesquisar manganês e associados no Municipio de Conceição do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jonas de Avila Santos a pesquisar manganês e associados em terras de propriedad-e de
Luiz Augusto de MattOs, situadas na serra da Turquia, distrito do
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Morro do Pilar, Município de Conceição, Estado de Minas Gerais. numa área de quarenta hectares (40 Ha.) limitada por um retângulo
tendo um de seus vértices à distância de seiscentos e setenta e cinco
metros (675 m), rumo oitenta e seis graus sudeSte (86° SE) do quilômetro cento e oitenta e oito (Km. 188) da rodovia Belo HorizünteViamão e cujos lados adjacentes teem os seguintes rumos magnéticos
e comprimentos: trinta e um graus sudeste .(310 SE) e oitocentos metros (800 m); cinquenta e nove graus sudoeste (59° SVl) e quinhentos
metros (500 m). Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I. li, l11, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente ·mencionadas neste decreto.
"
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minériQ e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 21.~, e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e n do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As. propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e ltO
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados ~o art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título. da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos mil réis
( 400$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Minlstério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,

g de

oulubro de 19H, 120. 0 da Independência e

53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 028 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

19H

Auto1'iZa o cidadão brasileiro Caetano Cancellier a pesq,uisa1' carvão
no m'ltnicipi·o de Urussanga, do Estado de Santa Cata1·ina
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe con.:
fere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Caetano Cancellier
a p·esquisar carvão numa área de noventa hectares e setenta e cinco
ares (90,75 Ha.) situada no distrito e municfpfo de Urussanga do
Estado de Santa Catarina e constituida pelos lotes de números noyenta e seis-A (96-A), noventa e oito-A (98-A) e cem-A (100-A)

da "Linha Hio Maior", respectivamente pertencentes a Carlos

Mazzueco~
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Andréa Canever e Felix Canever. Esta aútorizacão é outorgada mediante as condições elo art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, li,
III, IV, VII e IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo so!Jre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for-ma do parágrafo único do art. 24. e elo art. 26 do Código de Minas,
se oconerem os motivos preYistos nos ns. I e II do citado artigo
211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As prot)t•iedades vizinhas eslão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
Art. 5.o o concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamr:;nto )!acionai da Prod~Ição Mineral e gozará dos favores
discriminados no a1't. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
.autêntica desle decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqnenta
e cinco mil réis (455$0) e ;:;erá transcl'ilo no livr(l pJ·óprio -da Divisão de Fomento da· Proclucão ~1ineral do Ministério da Agl'icultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em conLrário.
Rio de Janeiro, 9 rte outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO V AROAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.029-

DE

9

DE OUTUBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão bpasileiro Alcides da Conceição Lima a comp1'a1'
pedpas preciosas
ú Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7/1, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n. lt66,
de 4 de junho de 1 . 938, decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcides da
Conceição Lima, residente em Boa Vista do Rio Branco, Estado do
Amazonas, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Jan.eiro, 9 de outubro de '1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO

V A ROAS.

-:'1-· de Souza Costa.
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DECRE'ro N. s. osD-- oE g nE aurruBRo o E 19H
Concede à sociedade anónim.a Companhia Usinas Nacionais autorização para continuar a funcionar

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Usinas Nacionais, com sede nesta cidade dü
Rio de Janeiro, autorízada a funcionar pelos decretos ns. 8.757, de 31
de maio de 1911; 9.933, de 18 de dezembro de 1912; 12.097, de 14 de

julho de 1916; 13.694, de 16 de julho de 1919; 18.538, de 18 de dezembro de 1928; 1129, de 13 de novembro de 1935; 4.451, de 27 de
julho de 1939, e 5.1110, de 30 de maio de 1940, decreta:

Artigo_único. É concedida à sociedade anônima Companhia Usinas
Nacionais autorização para continuar a funcionar, com as alterações
iiltroduzidas em seus estatutos pelas assembléias gerais extraordinárias dos respectivos acionistas realizadas a 22 de maio e .29 de
agosto de 1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir- integralmente as leis e regulamentos-" em vigor, ou que venham a vigorm, sobre o objeto-_da referida autorização.
Rio_ de Janeiro, 9 de outuJJro de 1941, J20. 0 da Independên0ia e
53.o da República.
GETULIO VAnGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8. 031 -

DE

9

DE

ou'l'UBH.o rm 1941

Concede à sociedade anônima Jnd-ústJ'ias Salto G1·ande S. A. auto?'izaçtw pm'a funcionar

O Presidente da República, atendendo ao qne requereu a sociedade anônima Indústrias Salto Grande S. A., com sede na cidade de
Blnmenau, Estado de Santa Catarina, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Indústrias Salto
Grande S. A. autorização para funcionar de acordo com o que prescreve
o decreto-lei .n. 938, de 8 de dezembro de 1938, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente· as léis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorat, sobre o objeto da referida autorização.
'lio

de

Janeiro, 9 de outubro de 1941, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Dulphe Pinhei1'o 1.l:lachado.
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DECRETO N. 8.032-

DE

9

DE OUTUBRO DE

i94i

Concede à sociedade. an6nirna Companhia Açucane&·a Vieira Mart'ins,
S. A., aut01·ização para continuar a {uncio·nar

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Açucareira Vieira Martiri.s, S. A., com sede
nesta ôidade do lliu de Janeiro, decreta:
Artigo único. É eoncedida à sociedade anônima Companhia Açucareira Vieim Martins, S. A., autorização para continuar a funcionar com as alterações introduzidas em seus estatutos r:·elas assembléias gerais extraordinárias dos respee-tivos acionistas l'ealizadas a
15 e 20 de dezembro de 1933, 7 de novembro de 1940 e 16 de setembro de 1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar,
sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro. 9
5·3 o da República.

dl~

outuhl'O de 194'1, 120. 0 da Independêneia e
GETUI..IO VARGAS,

llulphe Pinheiro Machado.
DECRETO N. 8.033-

DE

9

DE ou•ruBRO DE

1941

A útoriza a {ir·ma Picar di & Com.p. a comprar pedras pteciúsaç
O Presidente da ilepública, usando d& atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei número <66, de 4 Je junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada ~ firma Picardi & Comp., estabelecida em Guia Lopes, Estado de Minas Gerais, a comprai' l)edras
preciosas nos termos do decrcto-iei n. 4G6, de 4_ de· junho de 1938,
constituindo título desta autorização ama via autêntica do present.:~
decreto.
Rir, de Janeiro, 9 de outubt•o de 19-11, 120. 0 da Independúncia e
53. 0 da H.epública.
GETULIO

V ARO AS.

A. de Souza Costa
DECRETO N. 8. 034 -

DE

9 ,DE

OUTUBRO DE

1941

Concede à sociedade Siqueira, MeireUes, Junq-tteira & Companhia, autm·ização para funcionar de acordo com o que prescreve o decreto.-lei n. 938, de 8 de dezembro de 1938
O Presiàente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Siqueira, ro.Ieirelles, Junqueira & Companhia, com sede em São
Sebastião do Paraiso, Estado de Minas Gei"ais, decreta:

Artigo único. É -concedida à sociedade Siqueira,. Meirelles, Junqueira & Companhia, autorização para funcionar de acordo com o que
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prescreve a· decreto-lei n. 938, de_ 8 _de dezembro de 19:'38, obrig<tnclo-se a mesma sociedade a cumpra· mtegralrnenle as leiS e J"egulamentos em vigor, ou qut venham .a vig·órar, sobre o objeto da referida autorizaçãc.,
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 19/d, 120.0 da Indepcndóncia
e 5iLo da República.
GETULIO

v Afl.GAS.

Dulphe Pinheiro Machado.
DECHETO N. 8.035-

DE

9

DE OUTUBRO DE

1941.

ConCede ú sociedade anônima Abaledou.ro Modelo Brasil S. A. autorização para funcionar.

O PresidenLe da Hepública. at.endet1do ao que reQuereu a Bocieàad·f~
anônima AbatedOuro Modelo Brasil S. A., com sede nesta cidade} do
H. i o de Janeiro, decreta:
Ad:go único. f: concedida à sociedade anônima Abatedouro Nlodelo Brasil S. A. autorização para funcional', com os estatutos que
aprese~1tou, aprovados pela assembléia geral dos respectivos acioni.-:;t<:t;:;
rcaliznda a 28 do novembro de 1940, e assembléias gerais extraot'dinárias realizadas a 2'1 de feyereiro e -12 de agosto de '194'1, obrigando-se
a mesma .sociedade a cumprir integralmente as leis e reg·uJamt~Iltos
em "ig·or. ou que venham a vigorar, sobro o objeto da referida xutonzaçãc.
·
Rio ele Janeiro, 9 de outubro d'e 19/d, t2o.o ela Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8. 036 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1941

Concede, à Sociedade Anónima Moinho da Baia,· au,torização pa-ra continuar a funcionar

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Bociedade Anônima Moinho da Baía, com sede nesta cidade do Rio de Ja. neiro, autorizada a funcionar pelos decretos ns. 15.042, de 6 .ie outubro de 1921, e 16.951, de 24 de junho de 1925, decreta:

Al'tigo único. É concedida à Socied-ade Anônima Moinho da Baía
autOI'JI'.ação para continuar a funcionm·, com as alterações introduzidas em seus estatutos pelas assembléias gerais extraordinárias dos
respt~·:tivos acionistas realizadas. a 28 de maio e 18 de setembro de
1941. obrigando-se a mesma Sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o objeto
da 1·eferida autorização.
~
aio de. Janeiro, 9 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULfO VARGAS.

Dulphe P-inheiro Mar:hado.
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DECRETO N. 8.Q37 -DE 9 DF. oU'f'UBno or.; '1\1A1.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonú~r·e
o art. 7ft, letra a., da Con,'3tituiçüo, e nos termos do art. 1.0, alínea "n'',
do dcceoLu-lei n. 3."195, ele 14 Uc abril de 19/d,

decu~ta:

Ai't. 1.° Fica suprimido uni (1)_ cargo de Adjunto de Proeu.:·a~
dor Gei·al da Fazenda Púbíicn, padrão 2G, do Quadro SuiÜem·~ntai.,
rlú Ministério da Fazenda. vàgo em virtude do falcciiner:.to de ,roão
Gou\,~alves l\Iach<.·tdo NeLo, devendo a dotação eoncspondcnl.e :;r~r· !flvacl<t & erédH.o ôa Conta-Corrente do Quadro Permanente, do rw~,:::;mCJ
Ministérw.
Art. 2.0

Revog-am-S<)

a~

disposições em r.ontrário:

Hio de- .Taueü·o. 9 dr oul.uhro rle Hlltl. 120,0 da Tndependênciô:
e 53. 0 da ílepúblhm.
ÜE'l'UI~IO

V ARGAR.

A. de Sou.za Costa.

DECHETO N. 8. 038

Ainda não foi publicado no Didrio Of'icial.

DECRETO N.. 8.039- DE '13 DE OU'l'UBRO DE 19/d
Aprova P1'ojeto e orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
fere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

con~

Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento, na- importância
total de 480:79789 (quatrocentos e oitenta contos setecentos ~~ noventa e sete mil e novecentos réis), que com este baixam rubricados
pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a constrw~_âo
do tanque metálico G0-6 e obras complementares, para depósito de
gas-oil, na i_lha de Barnabé, no pDl'to de Santos.
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'Al't. 2.0 A importancia dispendida com a construção sup1·a referida será comprovada, mediante apresentação do documentos <>utf>n-·
ticos, para sua incorporaç.Uo à conta de capital adicional da Gtl;npanhia Docas de Santos, nos termos do decreto n. 658-A, de 21 ele fe-

vereiro de 1936.
Rio de Janeiro, 13 de outnhro de _19/d, 120.0 da Jndepenrl6neia
e tí3.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.040

~ DR

13

DE OUTUBRO DE

1941

.llleí'a, sem, aumento de despesa, tabelas unméricas de 1Jessoal
n_u1Jterário-mensaUsta do Ministério da -A e1'on6utica

e;:cf1'll-·

O Presidente ela República, usando da atribuiç.fíQ que lhe confere

n art. 74, letra" o, da Constituiçilo, decreta:
Art. 1.0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria de Aeronáutica Militar, Serviço de Intendênri.':l,
Departamento Médico de Aeronáutica, Depósito Central de Aeronúutica,~3.0 Regimento de Aviação e Serviço Técnico de Aeronáutica do
l\Unistério da Aeronáutica, aprovadas pelo c;l.ecreto n.' 7 .018, de 2G
de março último, ficam substituídas pelas que· acompanham· o Dl'Csente decreto.
Art. 2.o A despesa, na importância de 927:60080 (novecentos
e vinte e sete contos e seiscentos mil róis), correrá à conta da dotação
própria ao mesmo transferida pelo decreto-lei n. 2.961, de 20 de~
janeiro último, e com as alterações constantes do· decreto-lei n. 3. 705,
de 13 do corrente.
Art. s.o Revogam-se as disposições em contrário.
Hio de Janeiro, em 13 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência

e 53.o da República.

GETULIO VARGAS.

Joaq1tim Pedro Salgado Filho.

MlNISTt.RIO -

Repartição -

AERONAUTICA

3·" Corpo de Base Aérea

'rABELA NUMÉRICA

Nümero

1
1

Artífice
Mestre

1

Mestre

3

Função

Ref. de
.salário

Salário
mensal

IX " 500$0
800$0
XIV
900SO
XV

Despesa
anual

6:000$0
9:600$0
10:800~0

26:400$0
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Relacão dos extranuinerárior~r mensalü;tas correspondente às tabelo_s numéricas aprovadas pelo decreto n. S.(V!O, de 1.3 de outub.J.·u
de "19H:

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

3. ~ Corpo de Base Aérea
TABELA

I -

ORDINÁRIA

Artífice IX -

B00$0

t. Balduino Carlos Karstein.

Mestre XIV -

800$0

I----' Mestre XV -

900$0

I 1. Va!lO.

1. Juvenal i\'IachaJo.
Repartição -- Depósito de Aeronáutica dos Afonsos
'rABELA

Ref. de
salário

Funçg_o

Nítmero

2

NUMÉRICA

Artífice ..................
Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Escritório ......

IX
VIII
X

Salário
mensal

500$0
450$0
550$0

Despesa.
anual

6:000$0
10:80080
6:600$0
23:400$0

4

Relação dos extranumerários rnensalisl as conespondentes às tabelat; numéricas aprovadas pelo decret-o n. 8.040, dt: 13 de outubro
de 1941:
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

Depósito de Aeronáutica dos Afonsos
'l'ABELA

ORDINÁRIA

- Artífice IX 1. Os\·valdo Wiggbcrto Soares Brasil.

.J00$0

2 - Auxiliar de ]!.'scritório VIII 1. José lvo Oliveira
2. l\-Ianoel Téixeira.
I -

A_uxif:iar de Escritólio X -

1 . Antonio José 'J.1cixcira.

450$0

!Jb'0$0
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Repartição

~

Diretoria de Aeronáutica Militar
TABELA NUMÊRICA

I<'unção

Número

1
1
1
1
1
3
1

Ref de

Salário

sal<hio

mensal

IX

Conservador Auxiliar

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório

500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
1 :500$0
650$0
500$0
30080

VII
VIl!

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
lVIerceologista ............
2 Merceologista Auxiliar ....
1 Motorista ................
1 Servente .... ' ............

IX
X
XI
XXI
XII
IX

v

13

Despesa
anual

6:000$0
4:800$0
5:400$0
6:000$0
6:600$0
21:600$0
18:00080
15:600$0
6:000$0
3:600$0
93:600$0

Repartição

~

Diretoria de Aeronáutica Militar

'l'ABg[,A SUPLEfdEN'l'AR

Número

2

Função

Desenhista .............. .

Ref de

Salário

salã':rio

mensal

Despesa
anual

XIII

700$0

16:800$0

2

16:80080

Relar;üo dos extranumerários rnensalistas correspondentes

~\.8

ta-

belas nulnéJ·icas aprovadas pelo decreto n. 8.040, de 13 de outuhro
de 1941.
M!N!S'HRIO DA AJêRONÁUT!CA

Diretor-ia de Aeronáutica Militar
TABELA ORDINÁRIA

1 - Conse'tvador
1. João Caldas Júnior,

Auxilia~

-

IX -- 500$0

1 -

Auxiliar de Escritório -

VII -

400$0

1-

Auxilim· de Escritório -

VIII -

450$0

1. Vago.

1. Carlos de Mello Falcão.

1 -

Auxiliar de EscritóTio -

1. Bruno Vasconeellos do Carmo.

IX -

500$0
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1 - Auxiliar de Escritório 1. AstÍ'ogildo Muniz Telles.

3 -

Au.xilim· de b'scl'itório -

X -

550$0

XI -

600$0

1 . Francisco Trindade Mo ta.
2. Yaci Cardoso.

3. José de Almeida Molica.
1- -

Me1·ceologista

XXI -

1 :500$0

1. Renato Bonaparte de Freitas.

2 -

Me>·ceoloaista Auxiliar -

Xll -- 650$0

1. Napoleão llangcl Borges.
2. Wilson Lontra Machado.

Motorista -

1 -

IX -

500$0

1. Vago.

Servente -

1 -

V -

300$0

1.- José Nieacio l 1'ilho.
TABEf.. A ST..JPLF.MENTAR

2 -

Desenhista -

Xlll -

700$0

1. Julio Cesar de Oliveira Filho.
2. Üs\valdo Lontra Netto.
Centl·o Médico de Aeronáutica dos Afonsos
TABELA NUMÉRJCA

Número

F'uni:;âo

4 Laboratarista ......... .
4

Ref. de
SaJá-rio

Salário
mensal

Despesa
ant<al

IX

500$0

24 :00(•$0
24:000$0

Relação dos extl'anumerários mensalistas correspondente hs tabelas numéricas aprovadas pelo decreto n. 8. 040, de 13 de outubro
de 1941.
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MIN!ST:!:R'IO DA AERONAUTICA

Repartição -

Centro Médico de Aeronáutica dos Afonsos
'l'ABELA ORDINÁRIA

4-

Laboratarista -

IX -

500$0

1. Gentil Batista Tenório.
2. Julio de Oliveira Santos
3. Luiz Reis da Silva Santos.
4.

Vago~

Repartição -

Serviço Tãcnico de Aeronáutica
'rABELA NUMÉRICA

Ref_ de
salário

Funç!o

Número

4 Artífice ............ ' .....
6 Artffice ...................
1

Classificador

.............

1 Classificador .............
Conservador ..............
2 Conservarlor ..............
2 Conservador ..............
1 Auxiliar de Escritório ....
3
4
2

1
1
4
12
3
3
1
1
2
2
11
71

Inspetor ........... ' .....
Inspetor Especializado
Inspetor Especializado ....
Inspetor Especializado ....
Laboratol'ista · ............
Meteorologista . ............
Merceologista ............
Merceologista .............
Mestre ........ !P. .........

......... . . . . . . . . . .
...................
Mestre ...................
Motorista . . . .. . . . . . . . . . . .
Tecnologista ..............
Tecnologista ..............

Mestre
Mestre

Tecnologista Auxiliar
Tecnologista Auxiliar

.....

X
XI
XIV
XV
XII
XIII
XIV
X.
XI
XVI
XVIII
XIX
X
X!li
XVII
XVIII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XX
XXI
XIV
XVI

Salário
mensal

550$0
600$0
800$0
900$0
650$0
700$0
800$0
600$0
600$0
1:000$0
1 :200$0
1:300$0
550$0
700$0
1:100$0
·1:200$0
700$0
800$0
900$0
1 :000$0
600$0
1:400$0
1 :500$0
800$0
1:000$0

D(lspesa
anual

26:400$0
43:200$0
9:600$0
10:800$0
7:800$0
16:800$0
19:200$0
7:200$0
7:200$0
12:000$0
43:200$0
62:400$0
13:200$0
8:400$0
13:200$0
14:400$0
33:600$0
115:200$0
32:400$0
36:000$0
7:200$0
16:800$0
36:000$0
19:200$0
132:000$0
743:400$0
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.Relacão dos extranumerários mensalistas correspondente às tabelas numéricas aprov;adas pelo decreto n. 8.040, de 13 de outubro
de 1941.
MINISTÉR10 DA AERON.tUTICA

Serviço Técnico de Aeronáutica
TABELA ORDINÁRIA

4 -

A>-tf{ice X -

550$0

1. Belarmirio Ferreira.
2. Flávio Rabelo.
•.
3. Pe:dro Borges de Aguiar.
4. Pedro Epifania dos Santos.
6 -

Artífice XT -

600$0

1. Adolfo Pereira Braga.
2. Arlin'do RL·drigues Pimentel.
3. Eduardo Adolfo de Souza.
/1. }l~neris Rodrigues de Oliveira.
5. Maximiniano Pacheco Barbosa.
6. Ventura Varela Filho.
800$0

Classificador XIV -

1 -

1. Rosario Herrnenegildo Franchini.
1 -

Classi(icad01· XV -

900$0

1. Luiz Raul de Andrade Lemos.
1 - ConseJ'vador XII 1. Zacharias Coelho Seco.

2 -

650$0

Conservador XIII -

700$0

1. João Batista da Mo ta Macedo.
2. Josias Isidoro do Nascimento.

Conservador XIV -

2 -

800$0

1 . Francisco Tavares Rerió.
2. Ju~emar Marcheto.

'
Auxiliar
de E'scritórw XI -

1 -

600$0

1. João Luiz de Azevedo Lira.
1-

Inspetor XI -

600$0

1. Vago.
1 -

Inspetor Espec·ializado XVI -

1 :000$0

!. Djalma Fragoso de Matm.

Co!. de Leis -

V oi. VIII

5
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3 - Inspetor Especializado XVIII -

i :200$0

1. Eduardo Pereira Maia.
2. J oel de Menezes Moura.
3. J :>sé Tavares Libanio.
4 -

1.
2:
3.
4.

1 :300$0

Inspetor Especializado XIX -

Amandio Sgarbi Moreira.
Ernesto Gott.
Gabriel Junqueira.
João José Agostini.
2 -

550$0

Labora.torista X -

!. José dos Santos.
2. Luiz da 8ilva Alves Sobrinho.

1 -

Meteoroloaista XIII -

700$0

i . Osorio Leme Monteiro .

1 -

Me1·c;ologista XVIl -

1:100$0

1. JoaQuim da Silva Cabrat Filho.
1-

Merceologista XVIII- 1:200$0

i . Romeu Filardi.

4-

Mestre XIII- 700$0

i . .o\.rgemiro Pantaleão.

2. Francisco Sant'Angelo.
3. Jaime Martins das Neves.
4. Miguel Past.or Filho.
12 -

Mestn XIV -

800$0

!. Aleebiades Felix de Souza.

2.
3.
4.
.5.
6.
7.
8.
· 9.
10.

Alvaro Per·eira Batista.
\rmando Ferreira de Miranda.
HildebranCo Lourenço Rodngues .
Joaquim Rodrigues Gomes.
José During.
José Rodrigues da Cruz.
Miguel Arcanjo da Silva.
Paulo de Melo Nunes.
Pedro Montet.
i i . Raimundo Simplicio Damasc<.::no.
12 . .Roberto da Franca Amaral Monteiro.
3 -

Mestre XV -

1. Antonio de Oliveira Campos,

2. Creso de Souza Cruz.
3. Julio Yieir~ <le Carvalho.

900$0
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3 -Mestre XVI 1. ffidgard Honorio Guedes.
2. Honorio Fontela Fialho.
3. José Nunes.
1 - Motorista XI -

1 :000$0

600$0

1. João Alves da Silva.

1 -

Tecnuloyista XX -

1:400$0

1. Jo;;1.quim Marques de Carva!ho.
2 -

Tecnúlogista XXI -

1 :500$0

1. Bruno Ludwig Sternberg.
2. Lindolfo José Mendés.
2 -

Tecnoloyista Auxiliar XIV

~

800$0

I. Elomirt Odualdino Weigert..
2. João de Moraes Coelho
11 - Tecnologista Auxiliar XVI- 1:000$0
1. Adolfo Silva.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
i 1.

Antonio Maia.
Ari Santos.
Mar.fredo ·Ribeiro de Souza.
Max Heren Júnior.
Pedro Barbosa Correia.
Pedro Bert.
Ricardo Pinto Moreira.
Reginaldo Fonseca.
Silvio de Sena Malveira.
Ver·issirno Corrêa de Souza..
DECRETO N. 8.041-

DE

l3

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a modificação do p1·ojelo aprovado pelo decreto n. 1'5. 787, de
·
8 de novembro de 1922

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica a Viação Férrea do Rio Grande do Sul autorizada a executar as alterações que, de acordo com o Departam ~ato
Nacional de Estradas de Ferro, julgar necessárias no projeto aprovado
para a construção das variantes entre Pinhal e Cruz Alta, a que se
refere o decreto n. 15.787, de 8 de novembro de 1922, respeitados porem
os orçamentos já aprovados.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 1200 da Ind~pendência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8.042-

DE

l!:X~CU'l'IVO

13

19\1

DIO OU'J"UBHO DE

Aprovo pro,jeto e or·çamento para a construção de ti/In m•nw.zern na
estação de Lorena, da EsiTada de Ferro Central do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arL 7 4, letra a, da ConstituiÇão, decreta:
Artigo único .. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 72:002$537 (setenta e dois. contos dois mil quinhentos e
trinta e sete réis), que com este baixam, rubricados pelo Diretor da
Divisão de Orçamento do Departamento de Adrninü;tração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a constrm;ão de um armazem
na estação de Lorena, da Estrada de Ferro .Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GJ<..'TULIO

v AI-tOAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8'. 043 -

llE

-13

DE OU'l'UBRO Dl~

1941

A1n·ova projeto e or·çamento
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento qne cmn
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, na importância total de 138:811$5 (cento e trinta e oito DOntos
oitocentos e onze mil e quinhentos réis), refeeentes à terraplenagem
necessária para a construção de uma variante na passagem do córrego João Leite, na Estrada de Ferro de Goiaz.
Rio de Janeiro. 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.0/d-

DE

13

DE OUTUBHO D~

19/d

Aprova projeto e orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão, decreta:
ArtigO· único. Ficam aprovados o projeto e orçamentO, na importância total de 2. 478:009$8 (dois mil quatrocentos e setenta e
oito contos nove mil e oitocentos réis), que com este baixam rl.;lbt·ic~dos pelo Piretor da Divisão de Orçamento do Departamento de
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Administração do l\UJ:1.istério da Viação e Obras Públicas, para a
construção dos dois tanques metálicos OCB-9 e OCB-10 e obras complementares, para depósito de óleo -combustivel, na Alamôa, no porto

de Santos.

Parágrafo único. A importància despendida com a construção
supra mencionada será comprovada, mediante apresentação de documentos autênticos, para sua ·incorporação à conta de capital adicional da Companhia Docas de Santos, nos termos do decreto número
658-A,, de 21 de fevereiro de 1936.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.o. da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRE'ro N. s.o.-'15,- DE 13

nE

ou1'ueao DE

1941

Suprime caTgo extinto
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, leLra a, da Constituit;,~ão, e nos- termos do art. L 0 , alínea
n. do decreto-lei n. 3, 195; de -14 de abril de 1941, decreta:
Art. L° Fiüa suprimido um (1) cargo da classe 7, da carreira
de Conferente de Descarga, do Quadro Suplementar, do Ministério
da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Joaquim i\-'lachado
de Araujo, ficand-o sem aplicaeão a dotação correspondente
Art. 2. 0 Revog::~.m-se as disvosições em contrário.
IUo de Janeiro, 13 de oulubro d'e 1941, 120.0 da Independência e 5:1.0 da Repúbli·ca.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.

8.0~6

-

DE

13

DE

oü'rVBRo DE 1941

Suprime cargo extinto
O Presidente ela República uSando da atribuição que lhe confere
c art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea
:n.• do decreto-lei n. 3 .195, de 14 d·c abril de 19ld, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidus quaLro cargos da classe "14"-, -da
carreira de Oficial Administrulivo, do Quadro Suplementar, do Mi.mstério da G_uerra, Yai·os em virtude das promoções de América de

'ló

AToS bo PODER

~XECUTÍVó

Brito Gomes, Antôhio Jebe, Helvécio Alberto Carlos e Sílvio Cavalcante da Cunha, ficand:o sem aplicaç_ão a dotaç~o correspondente.
Art. 2.0 RevOgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 12o.o da Independência e 53.0 da RepúbUca.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N, 8, 04 7 -

DE 13 DE OV"'UBRO DE 19/d

Suprime cargo ext-into.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea
n, do decreto-lBi n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. h1.° F.ica suprimido um cargo de Consultor Técnie:o, padrão "0", do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago
em virtude d·o falecimento de EmíliO Wolf, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Arf. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro d·e 1941, 120.0 da Independência e 53.o da Repúbli~a.
GETULIO VARG,A.S.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 8.048- DE 13 DE

OUTUBRO

DE 1941.

Suprime cargo extirito
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo de encarregado da, Biblioteca do Supremo Tribunal Militar, padrão "J", do '.Quadro Suplementar,
do Ministério da Guerra, vago em virtude da aposentadoria de Antônio Francisco de Aragão Sobrinho, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as .disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

AToS bb POÓEll EXEduTIVO
DECRETO N. 8.049-

DE

13

DE OUTUBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.,195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo de chefe de portaria, padrão G, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em
virtude do falecimento de Domingos da Silva Vieira, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,- 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. ,8.050-

DE

13

DE OUTUBRO DE

19'41.

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 · Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe C, da carreira de Condutor de Trem, do Quadro IV do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da exoneração de Americo Yule de
Oliveira, Antonio José dos Santos, Benedicto Nery, Benjamim Alves
Bomfim, Celino Baptista dos Santos e Honorio · Aguiar, ficando sem
aplicação a dotação correspondente·.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
G:piTULIO VARGAS.

'João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.051-

DE

13

DE OUTUBRO DE

1941.

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do ar L. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe H, da carreira de
Desenhista auxiliar, do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras

À'tios Do PoDER :ExECmiVd
Públicas, vago em virtude do falecimento de Amancio Clemente N::tline, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do mesmo Quadro .do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se aS disposiçõe's em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independên_cia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 8.052-

DE

13

DE OUTUBRO DE

1941,

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art .. 15'. alinea n,
do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. '1.0 Ficam suprimidos onze (11} cargos da classe C, da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do Quadro IV do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da exoneração de Francellino Rodrigues Nunes, Francisco Alves da Silva, Francisco .Ferro,
Guido Góe Hemetério de Souza, Israel de Souza, Joaquim Antonio
da Silva 2.0 , Orozimbo Campos Lustoza, Ricardo Campi(Jni, Severino
Frane)i!CO Gomes e Urbano Branco H.elampago, ficando .!:.em aplivaçào
a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 19111, 120.0 da rndependêneia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 8.053-

DE

13

DE OUTUBRO' DE

1941.

Suprime cm·go eXtinto
O .Presid'ente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0: alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1·° Fica suprimido um (1) cargo da classe E, da carr-eira
de 1\1Pslre de linhas, do Quadro IV do Ministério da Viação e Gbrrus
Públicas, vago em virtude da exoneração de Manoel Ferreira Lrma,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 19111, 12ú.O da Tndependên0ia
e 53.o da República.
GETULIO

·,vARGAS •

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8.054

-DE

13

DE OU'l'UBRO DE

1941.

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4., letra a, da Constituição, e n'os termos do art. i .O, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de H de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam supTimidos três (3) cargos da classe B, da ca·rreira de Servente, d'o Quadro IV do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da exoneração de Manoel Lopes Vialogo
e Ram Roso, e da transferência de Joaquim Pedro, ficando sem 2Plicação a aotação correspondente.
,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.055

-DE

13

DE OU1'UBRO DE

19/d

Suprime ca?'go extirito

{) Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o n.rt. 74, letra a, du Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.!95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Secretário, padrão J,
do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude ·da aposentadoria de Trajano Siqueira Pinto da Luz, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República'.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.056 -DE 13 DE OUTUBRO DE 19/J:i
Dá no~a redação ao art. 89 ·do regulamento ap?'ovado pelo decreto nú-

mero 1. 918, de 27 de agosto de 1937.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4 da Constituição, decreta:
Artigo·único. O art. 89 do regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, aprovado pelo decreto n. 1.918,
de 27 de agosto de 1937, vigorará, a partir da data da publicação do
presente decreto-lei, com a redação seguinte:
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Art. 89. A pensão mensal aos beneficiários do associado facultativo será calculada na base de um pecúlio igual a 50 vezes a importância mensal da aposentadoria, considerados os beneficiáriOs existentes por ocasião da morte do associado.
Parágrafo único. ,Quando a pensão mensal ·calculada for inferior
a 20 % (vinte por cento) do salário declarado, não será o pecúlio
transformado em pensão, mas pago de uma só vez aos beneficiários. a
menos que o associado tenha feito em vida declaração expressa em
contrário.
Rio de Jane_iro, 13 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Dulphe Pinheiro Machado

DECRETO N. 8.057 -

DE

14

1941

DE OU'rUBRO DE

Concede 1'econhecimento aos cursos de Filosofia, Pedagogia, Letras
Clássicas, Letras Neo-Latinas, Letras Anglo-Germânicas, Geografia e História e Didática, da Faculdade de Pedagogia, Ciencias
e Letras do Instituto Santa Ursttla
O Presidente da República resolve, nos termos do art. 23 do
decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento
aos cursos de Filosofia, Pedagogia, Letras Clássicas, Letras Neo-Latinas, Letras Anglo-Germânicas, Geografia, História e Didática, da
Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras do Instituto Santa Ursula,
com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1941, 120.0 da Independência a

5.3;0 da República.

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 8.058-

))E

15

DE OUTUBRO DE

1941

Aprova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista
da Diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, para vigorar durante o corrente exercício,
a anexa tabela numérica p-ara o pessoal extranumerário-mensalista
da Diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda,
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Art. 2.0 A despesa,
contos e oitocentos mil
Pessoal, Consignação li
08 -·Novas admissões,

na importância de 88:800$0 (oitenta ·e oito
réis), será atendida à conta da Verba 1 ~
Pessoal Extranumerário, Subconsignação
etc., do vigente orçamento daquele Minis-

tério~

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, H? de outubro de 1941, 1~0.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V ARGAB.

A. de Souza Costa.
MINISTÊRIO DA FAZENDA

VERBA 1 CONSIGNAÇÃO 11 -

Subconsignação 08 -

PESSOAL

PESSOAL EXTRANUMERÁIUO

Novas admissões, etc .......... .

273:200$0

, Destaque à conta da subconsignação acima, de acordo com a circular·n. 4, de 1941, da Secretaria da Presidência da República:
Para mensaUstas

Diretoria da Despesa Pública ................... , ... .
REPARTIÇÃO -

88:800$0

DIRETORIA DA DESPESA PÚBLICA

Tabela numérica
Ref. de
salário

Função

Ntímero

8 Auxiliar de Escritório ...... .
12 Praticante de Escritório .... .

VII
VI

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
350$0

38:40010
50:400$0

20

88:800$0

Relação dos extranumerários-mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 8.058, de 15 de outubro de 1941.
DIRETORIA, DA DESPESA PúBLICA
TABELA ORDINÁRIA

8 -

1. Vago.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

Auxiliar de Escritório VII -

IJ.00$0
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12 -

PNlticante de Esc1·itó1'ÍO VI -

350$0

1. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vago.
7. Vago.
8. Vago.
9. Vago.
10. Vago.
11. Vago.
12. Vago.

DECRETO N. 8. 059 -

DE

15

DE OUTUBRO

DE 1941

Autoriza d cidadão brasileiro Boanerges Ferreira Guimarães a pesquisar cristal de rocha (quartzo) no municipio de Pard de Minas,

Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janefro de 19lt0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Boanerges Ferreira Guimarães a pesquisar cristal" de rocha numa área de vinte e
cinco hectares (25 Ha.) situada no lugar denominado ''Barreiro".
municípiO de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo, tendo um vértice a trezentos e quinze metros (315 m), rumo sessenta e três graus sudeste (63° SE) da confluência do có1·rego da Terra Preta com o córrego da Chácara e etdus
lados adjacentes a _esse vértice teem os seguintes comprimentos e
orientações magnétiCas: seiscentos e vinte e cinco metros (625 m),
oeste (\V); quatrocentos metros (400 m), sul (S). Esta autorização
é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na. forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos- previstos nos númerns I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. IL 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesqtdsa, na forma dos artig'OS 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacionai da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e cinquenta mil
réis (250$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7° Revogam-se as dispoSições em contrário.
1\io de Janeiro, 15 de outubro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECI\ETO N. 8.060- DE 15 DE OUTUBRO DE 1941
Autoriza o cidadão brasileiro Edgar von Buettner a pesquisar m1:n6rio de rnolibdênio no municipio de ltajai, do Estado de Santa Ca-

tartna
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Edgar von Bue.ttner
a pesquisar minério de molibdênio numa área de vinte e cinco heetar·es (25 Ha.) situada no vale do ribeirão do Baú, município de lta.jaí,
do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um retângulo
tendo um vértice na confluência do córrego do Veio com o ribeirão
do Baú e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1. 000 m), oitenta
graus sudoeste (80° SW); duzentos e cinquenta metros (250 ml. dez
graus sudeste (10° SE). Esta autorização é outorgada median~~~ as
condições do art. 16 do Códi~·o de Minas e seus números I, II, III. IV,
VII. IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto rla pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
,
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas. se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para, os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código. na forma deste artigo.
Art. so O título da autorizaçã_o dE'. pesquisa, que será uma via
autêntica -'deste decreto, pagará a taxa de duzentos e cinquenta mil
réis (250$0) e será transcrito no livl'o próprio da Divisão· de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 15 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
c 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Çarlps !!e .S9u1;a J!uqrte,
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DECRETO N. 8.061 -DE 15 DE OUTUBRO DE 1941.
Auto?'Íza o cidadão brasilei?•o Julio Carneiro de Albuquerque· Maranhão

à pesquisar diatomita no município de Jaboatão, Estado de Per-

nambuco

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra.sileiro Julio Carneiro de
Albuquerque Maranhão a pe.squisar diatomita em terrenos do Engenho
Guararapes de sua propriedade, no lugar Muribéca, 2. 0 distrito do
município de .Jaboatão. Estad'o de Pernambuco, numa área de cento
e trinta e oito hectares (138 Ha) limitada por um polígono tendo
um dos vértices situado à distância de seiscentos e trinta metros
(630 rn), rumo oeote (W) do canto sudoeste (SW) da Estação de
Prazeres, da Estrada de Ferro Grcat Westetn e cu.ios lados, a parti-r
desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações : trezentos: e 'noventa e três metros (393 m), rumo cinquenta e sete granB
trinta minutos nornest.e (57o· 30' NW); mil duzentos e sete metros
( 1.207 m). rumo setenta e nove graus vinte e cinco minutos noroeste (79° 25' NW); mil seiscentos e oitenta metros (1.680 m).
l'umo dezesseis graus vinte ininutos sudeste {16o 20' SE); trezent0s
e noventa e três metros (393 · m), rumo setenta e três graus nordeste (73° NE) e mil duzentos e sessenta metros (1. 260 m). rumo
trinta e dois graus trinta minutos nordeste (32° 30' NE) até o ponto
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I. II, III, IV. VII, IX e
outras do citado Código não expre,ssamente mencionadas neste 'decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizaÇ'ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3·0 Esta autorização será declararia caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
~rt. 4. 0
As propriedades vizinhas estão sujeitas .às servídõe1
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3;!)
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pe.lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e go:tará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será urna vin.
atltôntica deste decreto. pagará a tax-a de um conto trezentos e
oitenta mil réis (1 :380$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçã-o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 194!, 120.o da Indepenclência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duar•te.
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DECRETO N. 8. 062 -

DE

15

DE

79

OUTUBRO DE i 9 41.

Autoriza o cidadtio brasileiro Arthur de Oliveira Regis a pesquisar
· salitre no município de Campo Formoso, Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 191;0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Arthur de 01!·
veira Regis a pesquisar salitre numa área de quatro hectares (4 Ha.)
situada na "-Fazend'a Pacuí", município de Campo Formos·o, Estado
da Baía, área essa delimitada por um pentágono que tem um vértice
situado no ponto de ·cruzamento da "Estrada Real de Pacuí" c·om o
caminho que vai pai"a "Furna" e cujos lados a partir desse pont,J,
teem respectivamente os Comprimentos c rumos magnéticos: trezentos cinquenta e dois metros (352 ms.). cinquenta graus e cinouenta minutos noroeste (50° 50' NW) ; cento cinquenta P quatro
metros (154 ms.). setenta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(74o ·3ü' NW); oitenta e oito metros (88 ms.) vinte e um graus e
trinta minutos sudoeste (21° 30' SW); quatrocentos setenta e cinco
metros ( 475 ms.) sesse'nla e dois graus e trinta minutos sudeste
(62o 30' SE): cinquenta e. um metros (51 ms.) quarenta e quatJ·o
graus e trinta minutos nordeste (44° 30' NE) atingindo assim o
ponto de partida. Esta autorização é outorgad'a mediante as condiçõeS
do art. 16 do Código de Minas e seus números I. II. III, IV. VFI. IX
e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste de·creto.
Art. 2. 0 ·O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre -o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3· 0 Esta autorizaç.ão 13erá declarad-a caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 c do art. 26 do Códig-o de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do
citado art. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As. propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo nara os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pr.lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmO Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto. pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
0

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 191d, 120.0 da Independência
·e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.
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DECRETO N. 8.063 -

DE

15

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a~ompanhia Mineração e Metalurgia do Pinheiro Limitada
a pesquisar estanho, wolframita e associados no municipio de Encruzilhada, Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de'29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. f.° Fica autorizada a Companhia Mineração e Metalurgia do
Pinheiro Limitada a pesquisar estanho, wolframita e associados em
terrenos de propriedade de José Luiz Baptista e sua mulher. situados
na quarta ( 4.a} zona Capitão Noronha, município de Encruzilhada.
Estado do Rio Grande do Sul, numa área de quinhentos hectares (500
Ha.) limitada por um polígono tendo um dos vértices situado a distã.ncia de quarenta e cinco metros ·( 45 m), rumo dezessete graus cinquenta minutos nordeste (17° 50, NE) do cruzamento das estradas
reais para Cachoeira e para Camaquan e cujos lados, a partir desse
vértice, teem os seguintes comprimentoS e orientações: dois mil metros (2.000 m), rumo setenta e dois graus dez minutos sudeste
(72o 10' SE); três mil metros 13.000 m), rumo dezessete graus cinquenta minutos nordeste ( 17° 50' NE); mil metros ( 1.000 m), rumo
setenta e dois graus dez minutos noroeste (72° 10'·NW); mil metros
(1.000 m), rumo dezessetA graus cinquenta minutos sudoeste
( 17 50' SW); mil metros ( 1.000 m) rumo setenta e dois graus dez minutos noroeste (720 10' NW) e dois mil metros (2.000 m), rumo dezessete graus cinquenta minutos sudoeste (17° 50' SW) até o ponto de
partida. Esta autorizacão é outorgada mediante as condicões do
art. 16 do Código de Minas e seus números I; II, III, IV, vn; IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada.. caduca ou nula. na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citadoGódigo.
.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, qu~ será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.064-

DE

8!

EXECUTIVO~

15

DE OUTUBRO DE

1941

AutoTiza o cidadão b1'asileú·o Ped1'o .Affonso Pint'o Coelho a· pesqu..isar
manganês e assoc·iados no município de D. Silverio, Estado de
Minas Gerais
O Presidente da Hepública, usando da atribuir,;.ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constitui1;ão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas)', decreta:
Art. 1.° Fica autoriz:ado o cidadão brasileiro Pedro Affonso Pinto
Coelho a pesquisar manganês e associados no lugar Fazenda "Volta
.Fria" em terrenos de propriedade de Egidio Lopes Ferreira, Manoel
Lima e José Caetano dos Santos, no distrito de "Sem Peixe", município
de D. Silverio, Estado de Minas GOrais, numa área de cento e dezoito
hectares (118 Ha) limitada por -um polígono mistilíneo, tendo um dos
vértices situado na margem esquerda do Rio Sem Peixe e à distância
de setecentos c sessenta e cinco metros (765 m) e rumo magnético sessenta e um graus nordeste (61° NE), da confluência do córrego
do l'doinho no referido rio, e cujos lados, a .partir desse vértice, teem
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e
oitenta metros (680 m), rumo quarenta e três graus sudeste (-43°SE);
quinhentos e vinte metros (520 m), rumo dezenove graus sudeste
( 1go SE) ; setecentos e oitenta metros (780 m), rumo cinquenta e nove
graus sndoeste (59o S\V) até o encontro do Córrego do Moinho, continuando pela margem direita desse Córrego até a ·confluência com o Rio
Smn' Peixe e em seguida pela margem esquerda desse rio até o ponto
rle partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do ar..:
ligo 16 do Código de Minas e seus ns. I, I!, li!, IV, VII, IX e outras
do ci ta do Código nlio expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
peoduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
3.o Esta autorizaç.ão será ·declarada caduca ou nula, na forma do
parágrafo único do art. 24 e do art. 26, do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I c II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. lt.O As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos-arts. 39 e 40
do citado Códig·o.
Art. 5.0 O concessionário da autorização ~erá fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores diSCl'iminados no art.. 71 do mesmo· Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto cento e oitenta
mil réis (1 :180$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pl'oduç.ão Mirim·al do Minislérío da Agricultura.
Arl. 7.0 nevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
c 53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.065

-DE

15

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oswaldo Sarnpaio a pesquisar tungsMnio e aúociadns no rnunicipio de Jundiai do Estado de São Paulo

O Presidentn da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letr-a a, da Consthuição e nos termos do decreto-lei n; 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fiea autorizado o cidadão brasileiro Oswaldo SamPaio
a pesquisar tungstênio e associados numa área de trinta hectares
(30 Ha.) situada à margem do rio Jmidiaí, nas proximidades da estacão Itupeva da Estrada de Ferro Sorocaba-ç.a, no município de Jundiaí do Estado !le São Paulo e delimitada por um quadrilátero mixtilíneo assim definido: um dos vértic.es fica situado a duzentos e noventa metros (290 m), na direção magn6tica sessenta graus noroeste
(60.0 NW) da ponte existente sobre o rio Jundiaí a oitocentos e trinta metros (830 m). e rumo magnético oitenta e três graus nordeste
(83.0 NE) do quilômetro cento e ,sessenta e oito (km 168) da Estrada de Ferro Sorocabana, os ,lados\ a_djac.enteS: a esse vértice são - o
primeiro, uma reta de mil e tre'zentos e .@.\tenta e nove metros
( 1.389 m) e rumo magnético setenta e dois gf.aus· su<loe..te (72.0 SW),
o segundo uma reta de quinhentos metros (500 m) e runi.o magnéticq
sessenta graus noroeste (60° NW) e os outros dois lados são uma
reta de duzentos e oitenta metros (280m) e rumo magnético sessenta
graus .noroeste· (60° NW), partindo da extremidade do PI:imeiro lado
e o trecho da margem direita do rio Jundiaí compreendido entre as
extremidades do segundo e do terceiro lados .. Esta autorização é outorgada medianto as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, IIT, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e· custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 2-1, e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões· de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O (•.oncessionário ·da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis..:
criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·
Art. 6. 0 O tltulo da autorização de pesquisa, que será uina via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos mil réis (300$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 19/.d, 120. 0 , da Independência e .
53,0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.066 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1941

Concede à sociedade anônima Companhia Indust1·ial Aliança Bomdespachense autorização para funcionar de acordo com o que
prescreve o decreto-lei n. 938, de 8 de dezembro de 1938.

O Presidente da República atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Industrial Aliança Bomdespachense, com
sede em Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Companhia Industrial- Aliança Bomdespachense autorização para funcionar de
acordo com o que prescreve o decreto-lei n. 938. de 8 de dezembJ'O
de 1938 obrigando-se a mesma sociedade a curÍ1prir integralmente
as leis ~ regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o
ob,ieto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1941, 120.0 da lndependênci•
e 53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS,

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8.067-

DE

16

DE oumBRo DE

1941

Regulamenta as atividades do Serviço de Alimentação da Pre'I.JfrUncia
Soc·ial (S.A.P.S.)
O Presidente da República usando da atribuicão que lhe
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta;

'~onfer~

CAPiTULO I

Do Setviço e suas finalidades
Art. 1. 0 O Serviço de Alimentação da Previdência Social (S.
A. P .S.), orgão com personalidade própria de .natureza aut;irqnlr~a,
sob a jurisdição do :rt'linistério do Trabalho, Indústria e Comércio. tem
sua sede na Capital da República e se regerá pelo disposta neste
regulamento.
Art. 2.o O S.A.P.S. tem ·por finalidade:
a) assegurar aos contribuintes dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões condições favoraveis e higiênicas de alimentacão;
b) estabelecer, dentro dum critério objetivo, regras_ de padronização qualitativa e quantitativa para a alimentaoão das classes t.rabalhadoras;
c) formar na coletividade e, especialmente, nos meios trabalhistas, uma conciência familiarizada com os aspectos e problemas de
alimentação.
,
~
·
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Art. d.o Para a eonse,eução das suas finalidades o _S .A. P. S. terâ1
alem de outras que lhe possam competir, as seguintes atribuições.
1) a instalação e funcionamento de restaurantes d~stinado:5 aos
trabalhadores;
2) a instalação e ampliação dos refeitórios estabelecidos de s.cordo
com o decreto-lei n. 1.238, de 2 de maio de 1939;
3) o fornecimento de refeições em locais de tr:;:tbalho que tlào
comportem os refeitórios previstos na lei a que se refere o item an-

terior;

4) a divulgação, nos meios trabalhistas, das vantagens auferidas
pelo trabalhador com uma alimentação racional;
5) a divulgação, nos meios patronais, dos benefícios que derJorrerão para os empregadores de uma alimentação adequada dos f!Plls
trabalhadores;
6) a propaganda da necessidade de novas diretrizes na alimentação racional e das suas profundas influências sobre a melhüJ'ia da.
raca;
7) uma ação educativa sistemática, especialmente junto às famílias dos trabalhadores, visando demonstrar os prejuizos der.orrent.es
do atual sistema de alimentação e orientar a coletividade sobl.'e os
processos de uma alimentaçfto racional e econômica e dos seus benéficos resultados;
8) atender à execucão dos dispositivos que, no decreto-Ir-i número 1. 238, de 2 de maio de 1939, se referem à alimentação, b~Jm como
fiscalizar o respectivo cumprimento;
9) realizar pesquisas sobre os diversos tipos de alimentos utili·
zados nas várias regiões do país, e estabelecer, dentro dum critél'io
objetivo, regras de padronização, qualitativa e quantitativa, para a
a alimentação das classes trabalhadoras,
CAPITULO li

Do financiamento e das fontes de receita

Art. 4.0 P<:tra atender às despesas de instalação, aparclha~nento P,
se necessário, ao funcionamento de novos restaurantes, os lusti~utos
e Caixas de Aposentadoria e Pensões, cujos segurados sejam por eles
beneficiados, concorrerão com as quota-s necessárias, de acordo com a
estimativa feita, previamen~c, pelo Conse,Jho Atuarial do l'vlinistério
do Trabalho, Indústria e Comércio e aprovada pelo respectivo Ministro.
Parágrafo único. Os capitais concedidos do acordo com o •lis110sto
neste artigo serão amortizados na base de 1/15, anualrmmte, peJo
prazo de 15 anos.
Art. 5.q. Para o custeio do S.A.P.S. concorrerão os Institutos
e Caixas d_e Aposentadoria c Pensões, com as quotas proporcionais ao
número dos seus segurados, de acordo com us eálculos. feitos pelo
Conselho Atuarial e aprovados pelo Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio.
Parágrafo único. Essas quotas serão aplicadas, exclusivamente.
na manutencão do or·gão central, e conveniente desenvolvimento dus
seus serviços, não podendo ter aplicação em despesas com o üustcio dos
restaurantes, o::: quais lerão orçamento próprio e vida autônoma. -
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Art. 6.0 As parcelas das contribuições a que se refere o artigo
anterior, destinadas à instalação dos restaurantes da cadeia que constarem do plano de administração aprovado, não poderão ser empregadas na aquisição de gênci'O:'; ou lh) pagamento do pessoal dos mesmos restaurantes.
Art. 7. 0 No preço dos gêneros alimentícios, utilizados nos restaurantes a que se refere o item 2. 0 do art. 11 do decreto-lei .número 3.709. de 14 de outubro de 1941, será incluída uma taxa de
administração de 10%, destinada a atender as despesas com a conservação dos imoveis, depreciação das instalações e ampliação dos
serviços do S. A. P. S., nas várias regiões do território naciOnal.
Parágrafo úpico. O produto da taxa de administra.ção constituirá um fundo de reserva, depositado, trimestralmente, no Banco
do Brasil, para o fim previsto neste artigo.
Art. 8.0 As importâncias col'l'espondentes à taxa de administração, devidas pe.Ios restam·ant.es da cadeia e gregários, serão recolhidas, mensalmente, à agência do Banco do Brasil mais :Próxima,
a crédito do S.A.P.S.
Parágrafo único. Ao Inspetor local compele fiscali-zar o cumprimento deste artigo, dando conhecimento ao Diretor do S.A.P.S.
sempre que ocorrer qualquer anormalidade.
Art. 9.0 Os restaurantes fiscalizados recolherão, mensalmente,
0 produto_ da taxa de administração a que se refere o art. 7.o ao
orgão central ou ao restaurante da cadeia mais próximo do seu local
de funcionan- ento, acompanhado de uma guia de recülhimento, em
duas via!:>.
§ 1.0 Quando não houver restnurante da cadeia nas proximidades do local de funcionamento do fiscalizado, o' recolhimento acima
mencionado será feito por intermédio da agência postal da localidade, diretamente ao , orgão centl'al, mediante vale postal, ou registo
~~om valor declarado.
§ 2.o A guia de ·recolhimento a que se refere este artigo será
instruida corn os dados necessários à verificação dos cálculos apresentados, passando u tesoureiro do S .A. P. S., na 2.a via, u respectivo
recibo.
§· 3. 0 Ao S.A.P.S. fica reservado o direito de~inspeção das
fontes de infonna(,lão, sempre que os dados apresentados pelos interessados suseitarem suspeitas de inexatidão.
§ 4.0 As importâncias recebidas pelo orgão central ou pelos restaurantes da cadeia, na forma deste artigo, deve1·ão ser recolhidas
ao Banco do Brasil, dr, acordo com o disposto no parágrafo único
do art. 7. 0
Art. 10. As importâncias provenientes da arrecadrição da taxa
de administração serão aplicadas da forma seguinte:
a) uma parcela corresponderá à quantia necessária para cobrir
urna taxa de conservação e renovação de 1,5% sobre o valor dos imoveis pertencentes ou sob a guarda do S. A. P. S. ;
b) outra parcela ao quantu.:rn preciso para cobrir uma taxa de
depreciação d(\. tO% sob1·e o valo1· atual das instalações;
c) e, finalinente, o saldo restante, na instalação de novos restaur.antes ou na ampliação dos existentes, _quando tal se fizer neces-.
sário,
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Art. 11. No preço dos gêneros fornecidos em seus próprios
restaurantes o S.A. P .S. incluirá uma quota especial, cte·stinada a
amortizar as despesas feitas com o equipamento dos mesmos, inclusive de c~zinha e padaria.
Parágrafo único. Essa quota será calculada de modo a cobrir as
despesas a que atenderá Sl.!a alteração dependerá de audiência do
Conselho Atuarial e aprovação do Ministro do 'rrabalho, Indústria e
Comércio.
Art. 12. O S.A.P.S_. proporcionará todas as facilidades técnicas
e administrativas às empresas qüe, de acordo com o decreto-lei número 1. 238, de 2 de maio de 1939, -desejarem instalar refeitórios
para os seus trabalhadores.
§ 1.0 Para o cumprimento do disposto neste artigo o S.A.P.S.
se articulará com os demais orgãos da administração pública e proporcionará às empresas interessadas todas as facilidades, em tudo
que disser respeito às exigências legais e outros aspectos administrativos.
§ 2.0 Alem disso, o S. A. P. S. porá à disposkão das empresas
os seus técnicos, para os fins que se fizerem necessários à realização do objetivo viSado.
Art. 13. Quando dispuser de "stocks" suficientes, o S.A.P .S.
poderá fornecei· às empresas a que .se refere o artigo anterior os
gêneros que lhes forem necessários, ínaJorados com uma taxa de
10_o/o sobre ·o preço de custo, a qual terá a· aplicação prevista no artigo 7.0
Art. 14. No preço das refeições fornecidas por essas empresas
em seus refeitórios será facultada a inclusão duma quota especial,
destinada a amortizar as despesas de aquisição de equipamento, inclusive de cozinha.
Parágrafo único. Ao S.A.P .S. caherá quando necessário, limitar ou reduzir o quantum dessa taxa, de modo a que a mesma se
restrinja, exclusivamente, ao fim a que se destina.
Art. 15. Para o cálculo da quota a que se refere o artigo anlerior deverá ser levado em conta o valor atual dos equipamentos,
inclusive de cozinha.
§ 1.0 Ao S.A.P.S. fica reservado o d_ireito de ver·ificar, pelos
documentos comprovailtes, a justeza dos cálculos feilos, e aplicat·, no
caso de majoração indevida, multas que poderão ir até 25% do valor
da mesma majoração.
§ 2. 0 A importância dessas multas será recolhida ao S.A.P.S., a
título de rendas eventuilis.
Art. 16. Ao S.A.P-.S. caberá, tarnbcm, controlar a qualidade,
quantidade e Preço das refeições fornecidas tJelas empresas llOS seus
refeitórios, de acordo eom os interesses de melhoria da alunentação
das classes trabalhadoras.
§ 1. 0 O S.A.P.S. poderá, em qualquer época, se assim julgar
necessário, determinar a altcraç.ão da composi1;ão dos cardá:pios ou
dos pratos, qualitativa ou quantitativamcnte, de modo a ajustá-los aos
padrões estabelecidos...
·
§ 2. 0 Se, nas inspeções a que proceàer, o S.A.P.S. verificar,
nas refeições fornecidas, o uso de alimentos que, Pela sua qualidade,
prejUdiqUem a saude do trabalhador, poderá impor mullas de 200$0
a 1:000$01 e responsa~)ihzar criminalmente o culpado, se for o caso.
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Art. 17. A receita do S. A. P. S. será constituída de:
a) contribuição dos Institutos e Caixas a que se refm·e o ar..
tigo 5.0 ;
b) o produto da taxa de administração prevista no art. 7.0;
c) renda resultante do funcionamento de seus restaurantes;
d) aluguel das dependências da sua sede central e que não forerr.
necessárias ao seu próprio í?ei'VÜ.\O:
e} rendas eventuais.
UAPl'l'ULO lii
DA ORGANIZAÇÃO E ATHlBUIÇÔES

Art. 18. O S.A.P.S. terá a seguinte organização administrativa:
I) Orgão Central:
a) Diretor;
b) Delegação de Controle;
c) Secção de Administração;
d) Seccão de Pesquisas, Educação, Propaganda e Estatística;
e) Inspeção de restaul'antes;
li) Restaurantes:
a) Restaurante c8ntral;
b) Restaurantes da cadeia:
c) Restaurantes gregár·ios;
d) Restam·antes fiscalizados.
Art. 19. Ao orgão ·central compete a rnanutenção, orienLacão e
fiscalização da política ahmentai·, objetivada pelo S. A. P. S., de acordo com as ordens de serviço do Diretor.
Art. 20. O Diretor do S.A.P.S., que será nomea.do; en1 e-omissão, pelo Presidente da República e escolhido entre profissionais de
notória competência em assuntos àe alimentação e administração,
dedicará todo o seu tempo às atjvidades desse orgão.
Art. 21. Ao Diretor compete:
1) dirigir, fiscnlizar e superintender· diretamente os serviços do
S.A ..P.S.;
2) expedir as ordens de serviço que se fizerem necessárias;
3) submeter ao Ministro do Trabalho, Indústria e Coméi·cio,
::mnalmente, o plano de administração, acompanhado da resvectiva
proposta orçame'ntária, e, bem assim, o relatório do exercício encerrado, com o balanço geral e os anexos elucidativos, tudo devidamente
informado pela D.G.;
4) cumprir e fazer cumprir as disposi~~ões· legais rela!..ivas ao
S.A.P.S.;
5) promover e fiscalizar por si ou por seus delegados, a instalação dos restaurantes qnç constarem do plano de admmistra.r.;.Uo
aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústr·ia e Comércio;
6) orgamzar as propostas de alteração das tabelas de pessoa!:
7) determinar a aplicação dos fundos do S.A.P.S., de a:cor~o
com o plano de administração aprovado;
8) autorizar o pagamento das despesas orçamentárias;
9) admitir e dispensar os empeegados, conceder-lhes licenç::ts o
férias, aplicar-lhes penalidades, de acordo _com as diSposições legais;
10) assinar, com o 'Jlesoureiro, os c.hetJUes .ou ordens sobre depósitos bancários, passar recibos de valores e títulos e dar quita1;ão;
11) representar o S.A.P.S. em juizo ou for'·a dele;
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12) designar o seu substituto nas faltas e impedimentos eventuais até 30 dias;
13) apresentar ao Ministro do Trabalho, Indú~:?tria e Comércio a
lista para nomeação dos inspetores de 1·estauranLes;
14) opinar sobre a designação dos Jiscais dos Institutos e Caixas;
15) apresentar ao Ministro do Trabalho, indústria e Comércio
a lista dos nomes propostos para administradores de resta-urantes;
16) designar os chefes de Secção, dentre as pessoas de sua confiança;
17) aprovar as designações para encarregados de turma feitas
pelos chefes de Secção;
1~) entender-se com os Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões a respeito da organiza(;ão e execução dos projetos, vlanos e
orçamentos e obras dos restaurantes, que os mesmos pretendam instalar, de modo a ser conseguida a· necessária padronização;
19) tomar, enfim, todas as medidas que se façam necessárias
à boa administração do S. A. P. S. e perfeita consecução de suas finalidades.
Da Delegação de Cont1·ole e suas atribuições
Art. 22. A Deleg·ação de Controle será constituida de trés membros, sendo dois representantes indicados pelos Institutos e Caixas
interessados e um representante do Iviinistério do Trabalho, Indústria
e COmércio, designado pelo Ministro de Estado.
§ 1.0 Os representantes dos Institutos e Caixas serão escolhidos
e des~gnados pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, dentre
os componentes da lista organizada, em colaboração mútua, pelos institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões.
§ 2.0 Qualquer Instituto ou Caixa, para .efeito da escolha dos:
representantes a que se refere este artigo, poderá fazer delegação de
poderes.
Art. 23. Os membros da Delegação de Controle exercerão o seu
mandato pelo período de dois anos, podendo, a @ritério do Ministro
do Trabalho, Indústria e Coinércio e não havendo objecão dos orlil:lios
interessados, ser prorrogado o seu mandato por mais um período.
Art. 24. Nos casos de licenca, renUncia, Impedimento legal, falecimento ou qualquer outro motivo, caberá ao Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio designar os substitutos temporários dos membros da Delegação de Controle.
Art. 25. A Delegação de Controle reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por semana, e extraordinariamente, sempre que for necessá
rio, na sede do S. A. fl. S., devendo ser lavrada ata, consignando a
presença dos membros e os trabalhos realizados.
Art. 26. Compete à Delegação de Controle:
a) ·emitir parecer sobre a proposta orçamentária e o plano de
administração organizados pelo Diretor do S. A. P. S. ;
b) acompanhar a execução do orçamento, dar parecer sobre o
balanço anual e informar· sobre o relatório anual enviado pelo Diretor do S. A. P. S. ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio;
c) examinar todas as decisões relativas à aplicação de fundos
afim de lhes dar ou negai' homologação;
·
d) solicitar ao Diretor do S. A. P. S. as informações necessá·rias ao desempenho' de. suas atribuições, sem _prejuizo da inspecão
pessoal e· direta, por qualquer de seus membros. dos servicos em geral, e, especialmente, dos de contabilidade;
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e) examinar e informar os balancetes trimestrais organizados
pelo S. A. P. S. e seus restaurantes para serem remetidos ao MinistrO do Trabalho, Indústria e Comércio;
f) remeter, anualmente, ao Ministro do Trabalho, Indústria ~
Comércio um relatório circunstanciarJu dos trabalhos realizados;
g) levar ao conhecimento do Ministro do Trabalho, Indústria t1
Comércio qualquer anormalidade que verificar na administração cto
S. A. P. S. ou dos seus restaurantes.
Parágrafo único. O pronunciamento da Delegação de Controle,
nos casos das alíneas a, b e e deste artig'o, deverá verificar-se dentl'o
de 15 dias, contados da data em que receber os documentos respectivos.
Art. 27. Cabe à Secção de Administra~.:.ão o exercício das atividades gerais do orgão central.
Art. 28. A Secção de Administração (S. A.) terá a seguinte
constituição:
1) 'J.1urma de Pessoal
2) Turma de Material
3) Turma de Comunicações e 'rransporte!:!
4) Contabilidade
5) Tesouraria
6) Portaria, conser·vaçao e vigilância.
Pa-rágrafo único.f As tm·mas serão chefiadas por encarregados,
escolhidos e designados pelo Chefe Ua Secção.
Art. 29. A Secção de Pesquisa, Educação, Propaganda e Estatística, alem de atribuições que lhe :forem cometidas, incu:rri.be:
1) realizar pesquisas sobre os diversos tipos de alimentos utilizados nas várias regiões do país e estabelecer, dentro dum critério
objetivo, regras de padronização, qualitativa e quantitativa, para a
alimentação das classes trabalhadoras;
2) investigar as várias modalidades de alimentos e refeição adotados na coletividade trabalhadota, analisar a sua composição, determinar as suas influências sobre a saude dos. indivíduos e esclarecer
sobre· as diretrizes a seguir;
3) --·promover a formação na coletividade, e especialmente nos
meios trabalhistas, de uma conciência familiarizada com os aspectos
e problemas de alimentação;
4) visitar os lares ·dos trabalhadores e, por processos metódicos
e suasórios, orientar a família destes sobre os'" melhores e mais econômicos meios de organizar e preparar os cardápios quotidianos;
5) introduzir na coletividade trabalhadora, com a instalação de
restaurantes populares e a distribuição de refeições nos locaiS de trabalho, novos hábitos de alimentação, e incentivar, dentro dos mesmos
moldes, a instalação e ampliação dos refeitórios estabelecidos de
acordo com o decreto-lei n. 1.238, de 2. de maio de 1939;
6) promover arrlpla propaganda e intensa divulgação, nos meios
trabalhistas e patronais, em articulacão corn os orgãos de propaganda
oficiais e através de. rádio, cinema, imprensa, cartazes etc., da necessidade e das vantagens duma alimentação racional para a coletividade
brasileira;
7) coletar, organizar e inLerpretar, por si e em colaboração com
as organizacões oficiais, os elementos estatísticos relativos aos problemas de alimentação;
8) inspecionar os gêneros alimentícios.
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Art. $0. A Seccão de Pesquisas, Educacão, Propaganda e Estatística compõe-se de:
1) Turma de Educação
2) Turma de Pesquisas
3) Turma de Propaganda
4) Turma de Estatística.
Parágrafo único. As turmas serão chefiadas por encarregados,
escolhidos e designados pelo Chefe da Secção.
·
Art. 31. Os chefes de Secção serão livremente design.ados pelo
Diretor do S. A. P. S. entre pessoas de sua confiança que apresentem
as habilitações exigidas.
Art. 32. Aos chefes de Seccão compele:
1) executar ou faz~r executar todaS as determinações, ordens e
.
mstruções de serviço emanadas do Diretor;
2) propor ao Diretor as medidas que julgar necessárias -ao bom
andamento dos serviços;
3) aprescn.tar, trimestralmente, ao Diretor o relatório dos trabalhos executados pela seccão, acompanhado de dados minuciosos
sobre a aplicação dos elementos materiais postos à sua dispoS'ição,
bem como da exposição das necessidades futuras;
4) aplicar ao pessoal as penalidades que forem da sua alçada a
propor ao Diretor as demais;
5) designar os encanegados de turma, submetendo o se:u ato à
aprovação do Diretor do S. A: P. S.;
6) praticar todos os atos necessários à orientação, direção e controle dos serviços a seu cargo.
Art. 33. A inspeção de !'esLauranles, diretamente subordinada ao
diretor·, deverá exercer uma fiscalização contínua, do ponto de vista
administrativo, técnico e contabil, sobre os restaurantes da cadeia e
gregários, de acordo com o disposto neste regulamento.
Parágrafo único. Ao serviço de Inspeção caberá, ainda, fiscalizar
Uü ponto de vista técmco, e nos aspeCtos diretamente relacionados
com a finalidade do S. A. P, S., os restauranles e refeitórios mantidos
pelas empresas, de acordo com o decreto-lei n. 1.238, de 2 de maio
dé 1939.

'

Art. 34. Os inspetores serão ·nomeados, em comissão, pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante proposta do Diretor do S. A. P. S.
Art. 35. Aos inspetol'es compete:
a) visitar os restaurantes da cadeia e gregários, verificando as
suas condições de instalação;
·
b) fiscalizar o cumPrimento, por parte dos restaurantes da caUeia, gregários -e fiscalizados, das instrucões de carater técnico emaIJadas do S~ A. P, S.;
c) inspecionar os serviços administrativos e de contabilidade dos
restaurantes da cadeia e gregários, podendo veriiicar livros, examinar
contas e praticar qualquer outro ato necessário ao exercício de sua
função;
d) controlar a remessa ou o depós-ito, se for o caso, das importâncias relativas à taxa de administrac·ão a que se refere o art. 7.0
e verifica,r a sua exatidão;
e) levar imediatamente ao conhecimento do Diretor do S. A. P.-S.
qualquer irregularidade encontrada durante as suas inspeções ou que
lhê haja sido comunicada;
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f) manter o Diretor do

·s.

01.

A. P. S. constantemente a par dos serrelatório d_e suas _ativid~des;
g) verificar a exatidao e visar· os balancetes trimestrais enviados
pelos restaurantes à D. C.
Art. 36. Os restaurantes do S. A. P. S. são os seguintes:
1 · - Restaurante central;
2 - Restaurantes da cadeia;
3 - Restaurantes gregários;
4 - Restaurantes fiscalizados.
Art. 37. O Restaurante central, orgão padrão, localizado na sede
do S.A.P.S., ficará subordinado ao Diretor do S.A.P.S., sem vrejuizo da independência que o seu administrador deve ter na gestão
dos neg·ócios do restaurante, naquilo que lhe for. específico.
Art. 38. Os serviços administrativos do restaurante central- serão
executados pela Secção de Administração do orgão central, dentro,
porem, dum sistema de colaboração que não origine interferência nas
atividades próprias do restaurante.
Art. 39. O restaurante central funcionará como uma unidade,
do ponto de vista administrativo e financeiro, sem prejuízo da subordinação ao Diretor do S A. P. S., a qual se refere principalmente aos
seus aspectos técnicos.
Art. 110. O orgão central deverá estudar, cuidadosamente, um
plano de distribuição de refeições nos locais, de trabalho, atribuindo
sua execução ao restaurante central ou da cadeia mais indicado.
Art. 41. Os restaurantes da cadeia, mantidos e administrados pelo
S. A. P. S., funcionarão corno unidades, do ponto de vista administrativo e financeiro, cabendo ao ocgão central aç'ão fiscalizadora, técnica
e orçamentária, de acordo com o disposto neste regulamento.
Art. 42. Os restaurantes da cadeia serão organizados dentro d<'
princípio de rigoroso equilíbrio orçamentário, afastada qualquer idéia
de lucro comercial.
Art. 43. Os restaurantes da cadeia deverão remeter ao S. A. P. S.,
em abril, jlJlho e outubro, os balancetes do trimestre anterior, c enviar-lhe, anualmente, o plano de administração e o orçam8uto f'lara
o ano seguinte, os quais serão submetidos à D. C.
ParágTafo único. Os balancetes a que se refere este artl:;o serão
instruidos das despesas realizadas e visadas pelo inspetor local.
Art. 44. Os restaurantes gregários, alem de cumprir o disposto
neste artigo, deverão remeter cópias desses. documentos às entidades
paraestatais interessadas, sendo essas cópias, tambem, visadas pelo
representante legal dos restaurantes.
Art. 45. Os re;:;taurantes gregários serão construidos e equipados
pelas entida·des paraestatais, mas administrados pelo S. A. P. S., mediante acordo entre as partes interessadas.
Art. 46. OS restaurantes gregários serão mantidOs pelas E::ntidades
paraestatais interessadas, que deverão provê-los de todos os elementos
neCessários ao seu perfeito funcionamento.
Art. 47. As entidades paraestatais diretamente interessadas designarão representantes legais junto à administração dos restaurantes
gregários, os quais exercerão ação fiscalizadora, do ponto de. vista
orçamentário e financeiro, sem qualquer interferência, porem, na parte
técnico-administrativa.
Art. 48. 0& cardápios dos restaurantes de cadeia e gregários serão
organizados e aprovados pelo S. A. P. S., de ;.tcordo com as instruções
que a respeito forem expedidas..
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Art. 49. Os restaurantes fiscalizados são os inst"a.lados ou mantidos
direta ou indiretamente por serviços públicos, empresas industriai~
ou outras instituições, e se inscreverão obrigatoriamente, no S. A. P. 8;,
desfrutando de todo auxílio técnico deSte e sendo fiscalizado de acordo
com o disposto neste regulamento.
§ 1.0 Os restaurantes a que se refere este artigo deverão remeter
ao S. A. P. S., dentro de 60 dias após a publicação deste regulamenLo,
todos os dados necessários à sua inscrição, para os fins deste regula-

mento.

§ 2.0 O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior obrigará o contraventor a pagar multa de 50$0 a 200$0, a critério do Diretor·
do S. A. P. S.
§ 3.0 A inscrição será feita de acordo com as instruções baixadas
pelo Diretor do S. A. P. S.
Att. 50. Os administradores dos restaurantes central e da eadeia
serão nomeados, em comissão, pelo Diretor do S. A. P'. S., mediante
aprovação prévia do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 51. Os administradores dos restaurantes gregários serão nomeados, em comissão, pelo •.Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
dentre os componentes de lista triplice apresentada pelas instituições.
"de previdência diretamente interessadas.
Parágrafo único. Os administradores dos restaurantes 'gregários
manterão íntima ligação com o orgão central do S. A. P. f;,., em tudo
que disser respeito às diretrizes técnicas.
Art. 52. Aos administradores dos restaurantes centr-al, da cadeia
e gregários compete:
1) dirigir e fiscalizar QS trabalhos ·dos restaurantes e suas dependências, de modo a que os serviços sejam executados regularmente;
2) examinar pessoalmente os gêneros alimentícios adquiridos e
zelar" pela sua conservação;
'
3) atender a qualquer reclamação dos frequentadores dos restaurantes e tomar. as necessárias providências;
/1) controlar cuidadosamente o emprego
dos gêneros retirados
do at·mazem;
5) manter em dia o controle do material de copa e tomar todas
as medidas para a sua conservação;
6) admitir, dispensar, punir e recompensar o' pessoal dos restaurantes, ou tomar outra qualquer providência relativa .ao mesmo;
7) manter contacto permanente com o Diretor do S. A. P. S.,
informando-o de qualquer ocorrência;
8) tomar, enfim, todas as providências que se façam mister ~
boa administrac;,\ão dos restaurantes.
CAPíTULO IV

DO PESSOAL

Art. 53. Os serviços do orgão central serão atendidos pelo pesl:iOal constante· da tabela anexa ao p:Í'esent.e regulamento, competindolhe os salários fixados na mesma.
Art. 54. Todas as vagas constantes da tabela a que se refere o
artigo anterior serão providas mediante prova de habilitação, organizada pelo S. A. P. S. em colaboração com a Divisão de Seleção do
D. A. S. P., dentro de 30 dias a partir da publicação deste feguJamento.
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Parágrafo Único. A tabela. de pessoal do orgão central, anexa. ao
presente, entrará em vigor imediatamente após a homologação, pelo
Diretor do S. A. P. S., dos resultados das provas de habilitação realizadas para preenchimento das vagas constantes da mesma.
Art. 55. Os direitos, deveres e horários de trabalh_o do pessoal
do S. A. P. S., bem ('IJmo as penalidades a que estiver o mesmo sujeitO, serão estabelecidos em regulamento a ser oportunamente baixado.
ArL. 56. A tabela do pessoal do orgão central poderá ser revista,
anualmente, pelo Diretor do S. A. P. S., que fará as alterações necessárias, ouvida previamente a D. C.
Art. 57. Os serviços do restaurante eentral serão realizados por
vcssoal admitido, pelo respectivo administrador, independentemente
de prova de habilitação, dentro do previsto na tabela anexa e mediante aprovação do Dir-etor do S. A. P-. S.
Art. 58. Para os restaurantes da cadeia e gregários serão organizadas, pelos administradores, tabelas de pessoal, que deverão ser
submetidas à aprovação do diretor do S. A. P. S., ouvidos, na primeira hipótese a D. C., e, na segunda as entidades paraestatais interessadas.
Art. 59. Para o orgão ce'ntral c para o restaurante central os
salários e gratific-ações do pessoal serão os constantes das tabelas
anexas.
Art. 60. Os restaurantes da cadeia e gregários deverão observar,
quanto aos salários do seu pessoal, os limites adotados pelo restaurante central.
CAPITULO V
DA GESTÃO FINANCEIRA

Art. 61 . O exercício financeiro do S. A. P. S. coincidirá com
o ano civil.
Art. 62. A estimativa da receita e a fixação- da despesa, para o
orgão central, bem como para os restaurantes central, da cadeia e
gregários, constarão da proposta or~.amentária anual, que será acompanhada do plano de administração e de todos os demais elementos
·
elucidativos. ~
Art. 63_. Todos os fatos ee-onômicos e financeiros do S. A. 'P. S.,
e dos restaurantes referidos no artigo anterior, serão contabilizados
dentro do exercício a que corresponderem, salvo aqueles quo não forem conhecidos antes do encerramento das contas.
Art. 64. Nenhuma despesa poderá ser realiíada se não consta1·
do orçamento aprovado, salvo motivo de for.-;:.a maior, caso em que
ca.berá à D. C. deliberar sobre a sua realizaç.ão.
Art. 65. Os serviços de contabilização do exercício encerrado
deverão ficar· c:oncluidos até o último dia do mês de janeiro, procedendo-se, a seguil', à apuração do resultado do exercício eom o levantamento do balanç-o gnral, que deverá ser. conoluido até o último dia
de fevereiro.
CAPíTULO VI
DAS PENAT.. IDADES

Art. 66. Por mo_tivo de infração das disposições deste regulamento, por parte dos interessados, serão aplicadas as seguintes
multas:
I) de 50$0 a 200$0, por infração do disposto no § 2.0 do artigo 49;
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Parágrafo único. A tabela- de pessoal do. orgão central, anexa ao·
presente, entrará em vigor imediatamente após a homologação, pelo
Diretor do S. A. P. S., dos resultados das provas de habilitação realizadas para preenchimento das vagas constantes da mesma.
Art. 55. Os direitos, deveres e horários de trabalh_o do pessoal
do S. A. P. S., bem rnmo as penalidades a que estiver o mesmo sujeitO serão estabelecido:__; em regulamento a ser oportunamente baiXado'.
Art. 56. A tabela do pessoal do orgão central poderá ser revista,
anualmente, pelo Diretor do S. A. P. S., que fará as alterações necessárias, ouvida previamente a D. C.
Art. 57. Os serviços do restaurante central serão realizados por
pessoal admitido, pelo respectivo administrador, independcntementf3
de prova de habilitação, dentro do previsto na tabela anexa· e mediante aprovação do -Diretor do S. A. P. S.
Art. 58. Para os restaurantes da cadeia e gregários serão or ..
ganizadas, pelos administradores, tabelas de pessoal, que deverão ser
submetidas à aprovaç.ã.o do diretor do S. A. P. S., ouvidos, na w·j_
rrieira hipótese a D. C., e, na segunda as entidades paraestatais interessadas.
Art. 59. Para o orgão ce'ntral e para o restaurante central os
iialários e gratificações do pessoal serão os constantes das tabelas
anexas.
Art. 60. Os restaurantes da cadeia e gregários deverão observar,
quanto aos salários do seu pessoal, os limites adotados pelo restaurante central.
CAPITULO V
DA GESTÃO FINANCEIRA

Art. 61. O exercício financeiro do S. A. P. S. coincidirá com
o ano civil.
Art. 62. A estimativa da receita c a fixação- da despesa, para o
orgão central, bem como para os restaurantes central, da eadeia e
gregários, constarão da proposta orçamentária anual, que será acompanhada do plano de administração e de todos os demais elementos
·
.
elucidativos. ~
Art. 63. Todos os fatos eeonômicos c financeiros do S. A. P. S.,
e dos restaurante-s referidos no artigo anterior,. serã.o contabilizados
dentro do exercício a que corrcsponderem, salvo aqueles que não forem conhecidos antes do encerramento das contas.
Al't. 64. Nenhuma despesa poderá ser realiZada se não consta1·
do orçamento aprovado, salvo motivo de força maior, caso em que
caberá à D. C. deliberar sobre a sua realização.
Art. 65. Os serviços de contabilização do exercício encerrado
deverão ficar c:oncluidos até o último dia do mês de janeiro, procedendo-se, a seguir, à apuração do resultado do exercício com o levantamento do balanc-o gAral, que deverá ser. coneluido até o último dia
de fevereiro.
CAPITULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 66. Por motivo de infração das disposições deste regulamenta, por parte dos interessados, serão aplicadas as seguintes
multas:
I) de 50$0 a 200$0, por infração do disposto no § 2.0 do artigo 49;
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li) de 25 o/o sobre a majoração a que se refere o § 1.0 do artigo 15;
Ill) de 20ll$0 a 1:000$0, na hipótese a que se refere o § 2.0 do
art. l6;
IV) de 100$0 a 1:000$0 e mais 10% sobre o total, no caso do
não recolhimento, dentro de 20 dias após o prazo estabelecido nas
instruções do S. A. P. S., da taxa de administração a que se refere
o art. 7.0 ;
V) de 50$0 a 200$0, em todas as infrações deste regulamento
não especificadas nos itens anteriores.
Art. 67. As multas serão impostas pelo Diretor do S. A. P. S.,
ou por seus delegados, cabendo, em qualquer caso, dentro de 1O dias,
recurso par~ D Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único. Nenhum recur~_;o será admitido sem prévio
depósito da importância reclamada pelo S. A. P. S. ou prestação
de fiança idônea.
Art. 68. O Diretor do S. A. P. S. graduará a imposição das
multas, segundo a ocorrência ou ausência de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, podendo, inclusive,, relevar a imposição, tendo em
vista a boa fé, a ignorã.ncia ou a espontânea deliberação do interessado em corrigir a sua falta.

CAP 1TULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 69. Os restaurantes central, da cadeia, gregários e fiscalizados não serão considerados estabelecimentos comerciais ou industriais para qualquer efeito de tributação.
Art. 70. Dentro do prazo de 30 dias a partir da publicação deste
regulainento ·o administrartor do restaurante central apresentará, ao
Diretor do S. A. P. S., o projeto de regulamento-padrão para os
t•estaurantes.
§ "! .0 O Diretor do S. A. P. S., depois de ouvida a D. C., encaminhará o projeto ao l\'linistro do· Trabalho, Indústria e Comércio,
pará a devida aprovação.
§ 2.0 Até que seja expedido o regulamento para os restaurantes
gregários, estes se regerão pelo regulamento a que se refere este
artigo.
Art. 71. Os inspetores e fiscais exercerão as suas atividades
junto aos rc~taurantes gregários num regime de perfeita harmonia
e cooperação, sem prejuizo da liberdade que deverão ter no exame
das questões.
Art. 72. Os bens do S. A. P. S. são equiparados ao da União,
no tocante à taxação ou à incidCncia de imposto de qualquer natu~
reza, e são impenhoraveis.
Art. 73. São extensivos uo S. A. P. S. os privilégios. da
Fazenda Pública, quer quanto ao uso dos processos ,especiais
de que este goza para cobrança dos seus créditos, quer no concernente a prázos e regime de custas, cor.rendo, outrossim, as ações do
seu interesse, perante os juizes dos feitos da Fazenda Pública, e sob'
o patrocínio de seus próprios representantes legais.
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Art. 7 4 No transporte de gêneros o S. A. P. S. terá as mesmas
regalias e direitos de que gozam os serviços de aprovisionamento do
Exército Nacional e da Marinha de Guerra.
Art. 7-5. O Governo concederá ao S. A. P. S. as facilidades e
vantagens :vossiveis, na aquisição de gêneros, facultando-lhe o suprimento pelo preço di\ custo, nos seus serviços de aprovisionamento
Art. 76. As entidades paraestatais de caracter eeonómico fornecerão ao S. A. P. S., pelo preço de custo, os seus produ:tos, conforme os acordos que forem estabelecidos.
Art. 77. Os livros, papéis e documentos do S. A. P. S., e os contratos em que este for parte, bem como quaisquer papéis rP-lacionados diretamente com os assuntos de que trata este decreto-lei, serão
isentos do imposto de selo.
Parágrafo único. Excetuam-se da isenção de que trata este artigo as certidões e requerimentos de terceiros, fornecidos pelo S. A.
P. S., assim corno os processos e documentos qUe lhe forem enviados.
Art. 78. Os imovcis construidos ou adquiridos de acordo com o
di•posto no art. 2. 0 do decreto-lei n. 2.478, de 5 de agosto de
1940, serão de propriedade dos Institutos e Caixas que houverem
concorrido para a sua construção ou aquisição, na proporção das
quotas com que contribuíram.
·
Parágrafo único. Ao S. A. P. S. fica assegurado o direito de uso
gratuito desses irnoveis, competindo-lhe, porem, efetuar todas a~
desposas que se fizerem necessárias à perfeita conservação dos
mesmos.
Art. 79. O pessoal do S. A. P. S. contribuirá para o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.
CAPITULO Vlll
DISPOSIÇÕES 'l'RANSI'J'ÓRIAS

Art. 8ú. Serão consi·derados como auxílio ao S. A. P. S. os adiantamentos feitos pelos Institut.o8 e Caixag de Aposentadoria e Pensões, para as instalações iniciais do S. A. P. S.
Art. 81. Os 'atuais empregados do S. A. P. S., para efeito das
provas cte habilitação que forem abertas dentro do prazo de 30 dias,
na forma do art. 54, serão considerados inscritos e:c-officio.
~ f.O Os que não fore"n1 aprovados ou ·não prestarem as provag
a que se refere cst.e artigo scrlio automatic::tmente dispensados, sem
ri irei Lo a qualquer vantagem.
~- 2.0 O pessoal do restaurante central, que exceder da lotaç-ão
prevista na tabela anexa, será dispensado a critério do administrador, sem direito a qualquer indenização.
Art. 82. Os dispositivos deste regulamento, bem como ele S'1a
tabe.la anexa, que se referem aos cargos de direcão. entram em vigor a partir da data da publicação çlo mesmo regulámento.
Art. 83. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 19/dr 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

PESSOAL DO RESTAURANTE CENTRAL

"":;:J"'"'
""

ê

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ANTIGA

Categoria

"'

Cl

I

Venci-

Despesa

I mensal
I

mensal

anual

Aux. de Cozinha . ...

300$0

4

Aux. de Cozinha ....
Aux. de Copa ......

240$0
960$0 11 :520$0
300$0
600$0 7:200$0
240$0 10:560$0 126:720$0
500$0
500$0 6:00D$0

2
44
f

3

Aux. de Copa ....•..
Maquinista. . ...•..
Auxiliares

( enc. das

borboletas). . ••..

'
11

300$0

mensal

"

mensal \

anual

I

1

2:300$01 27:600$0
600$01 7:200$0
600$0 7:200$0
250$0 3:000$0
800$01 . 9:600$0
700$0 8:400$0
240$0 2:880$0

1
2

!Mestre Padeiro . . . . .

1.0 Cozinheiro ...... 1

z.o

Cozinheiro..

Aux. de copa e

5

. ..

co-1

zinha I . . . . . . . . . I
Aux. de copa e cozinha II.
......

-

-

1
3

(

.. ..

-

-

700$0
600$0

1:500$01 18:000$0

240$0

6:000$0 72:000$0

-

-

-

-

-

500$0

300$0

i

8:400$0
7:200$0

300$0

500$0

I
k
I

-

700$0
600$0

-

Maquinista.
Auxiliares (enc. das

borboletas) .

2:300$01 27:600$0
500$0 6:000$0
600$0 7:200$0

500$0
300$0

Padeiros . ..........

1
1

-

,..

/Administrador do Resf taurante Central.
2:300$0

900$0 10:800$0 25

I

I Despesa

I

I
I

900$0 10:800$0
1
1 19:910$0 238:920$0

Despesa

Cate(Joria

Cl

I

3

i

Salário

"O

:;:J

I

f
f

f

"'
""'

Despesa

mento

J

1
2

"'

'O

Sub-chefe da Secção
de Adm. do Restaurante . . . . . . . . 2:300$01
Mestre Padeiro. .. ..
600$0
Aux. Padaria.
300$0
Auxiliar Padaria.
250$0
Chefe de Cozinha ...
800$0
2.o Cozinheiro . .....
700$0
Aux. de Cozinha . ...
240$0

f

"'
"'

I

6:000$0

900$0 10:800$0

113:600$0 163:2.00$0
r

I

t

"'o"

g

""'
"'
"
o"'

s:;;

,O

PESSOAL DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PREVlD1lNGIA SOCIAL
ORG.:\.0 CENTRAL

I

.I

SITUAÇÃO AN'l'IGA

SITUAÇÃO ATUAL

--------------~---~----IQuantl-1 - - - - - - - - - . - - - , - - - - , - - - - , - - 1
1
1
li Venci- 1 Despesa 1 Despesa dade
li Grati-1 Salário li Despesa 1 Despesa
Cateao1·ia
1
ll mento
Catego>'io
flca1
mensal I mensal 1 anual
J
I ção I mensal mensal l anual
I
I
I
I
I
l
1
+---------~--'~----!i--~--~~--------~-~~--+--~~---

I

I

Inspetor

Médico Fiscal. . . .

Diretor· da Divisão ·de Adm ..

Secretário . . ............ .
Chefes de Secoão. . ........ .
Auxiliares Técnicos. . ..... .
Técnico de Prop·aganda ..... .
Esp. em Prop. de Alimenmentação . . . . . . . . . . . . . .
Estatístico.

. . .. .......... \

·I

1 :200$01 6: 000$01 72:00080
200$0
600$01 7:20080
3:100$0 3:100$0 37:200$0
3:50000 3 :500$0 I 42:000$0
900$0
900$0 10 :SOOliO
2:700$0 16:200$0 19/,;I,OC$0
900$0 2:700$0 32: '•OOoO
1:900$0 1:900$0 22:800$0
1 :9ooso

1: wo$oi
2:300$0
1:100$01
1:100$01

Auxiliar Contador. . ....... .
Tesoureiro. . . . . ......... .
Fiel Tesoureiro. . ......... .

1: 5o o$ o

[Coletor de Preços .......... \

Escriturário.
Escriturário.
Escriturário.
\ Escriturário.
MecanógrnJo.
Estenógrafa.
\Desenhista.

. . . . . ....... ·1
. . . . . ....... .
. . . . ........ .
. . . . . . . .... 1
. . . ......... .
. . . . . ........ .
. . . .......... .

Datilógrafa. . . . . . ....... .

Datilógrafo. . : . : ......... .

\ Aux. de EscritóriO ......... 1

Auxiliar (S. M)... . ...... .
Aux. de Identificação. . ... .
Chefe de Portaria. . . ...... .

1 :900$01 22:800$0
I
1 :900$01 22 ·clü0$0

1 :900~i0!

Auxiliar de Propaganda ....
Diretora (curso culinário) . .
Educadora de Alimentação.
Auxiliar Dietista. . ........ .
Auxiliar do · Curso de Ali\ mentação. . . . ......... .
Encarregado do Pessoal. .. .

·1

I

I

1

Conselheiros (C: A.) . . .... .
Membros do C. F. . ....... .

-

1:1ooso

I

13:2oo~o

2:300$01 27:600$0
1:100$01 13:200$0
1:100$01 13 ·'000$0

I

I

400801
2:300$0

''00$01 4:800$0
2:aooso1 27:ooo•o

I

1 : .5ooso! 1s: co os o
2:700~0
2:700$0132:400$0
900$01
900$0 10:800$0
800$01
800$01 9:600$0
1 '100$01 1 :100!i0 13 ·"00$0
8oosol
sooco o: ooo$o
700$01 3:500$0 42 ·000$0
600$0\ 1:200$0 11,;400$0
60~01
G00$07.20010
800$0
800$0 9: '100$0
900$011 :800$0 21 :~in0$0
600$0 2: 1;00$01 28:800$0
500$0
500$0 ô .ú00$U
300$0
G00$0 7:L00$0
500$0)
500$0 D:000$0

Zelador. . . . . . . . . ........ .
Vigia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aux. de Vigia. .. ....... ..

~~~~~,

~~m 1U~m

700$0
7 00$0
8 :4 00$0
400$0
400$01 !*~tlOOiO
300 0
3 6
: 00$0
$
SOO$O
Servente. .. .. .. .. .. .. .. ..
350$0
700$01 8 ;1,00$0
Servente. . . . . . . . . . . . . . . . .
300$0
1 :200$0 1!1: 1!00$0
SerYente (Laboratório). . . . .
500$0
500$0 6:000$0
Servente . . . . . . . . . . . . . . . ,
250$0
250$01 3:000$0
Servente. .. .. .. .. .. .. .. .
240$0[
1,80$0 5:760$0
Roupeira. .. .. .. .. .. .. .. ..
200$01
200$0 2:4.00$0
Lavadeira. .. .. .. .. .. .. .. 1 - 200$0
200$01,____
2:400$0_
- - ____

~. _ _ _____,__

I 72: 720$0(872: Mü$0

__,_1

_J__I

1
3

Diretor. . ., ., ., .. ., ., .
Membros da D. G. (jeton)

4:000$0

2

Chefes de Secção ., ., ..

7
1
1

Enc. de Turmas (=) ... 400$0
Laboratarista Auxiliar .
Técnico de-Propaganda.

1
1
1

Técnico de Alimentação!
Estatístico !.
Estatistico !! . . . . . . . .,

200$0

1

I

4 :000$01 48:000$0
600$01 7:200$0
1
1 :500$0 3: 000$0 36 :Ooo$0

I

2:800$0 33:ü00$0
500$0
500$01 6 :ooo•o
1:100~0 1:100$0 1:1:200$0

I

I 1:500$01 1:500$01 18:000$0
700$0
700$01 g :400$0
500$0
500$0 6:000$0

I

1

2

Visitadoras.

2

\Aux. Visitadoras . . . .,1

1

Contabilista. ..

1
1

Tesoureiro. .. .
Fiel Tesoureiro ....... 1

3
4

Escriturário I . . . . . . . .
Escriturário !I ....... :

1

Desenhista. . . . . . . . . . .

2
6

.. .. .

600$0 1:200$0114 :,\üOoO

Auxiliar Escritório I...
!Auxiliar EscPitório II
I

1

IPa~tei:o . . . . . . . . . . . . :)

2

Vigias.

1
7

Motorista. -:-: .......
Serventes. . . . . . . . . . . .

..

I

600$0

I

..

I

500$0I1:000$0\12:l'00$0
1
1:100$0 1:100$0 1:3;;200$0
1
1:200$0 1:200$01 H;I,Q0$0
900$0 · 900óOI 10:800$0
1
I
\
I
600$0 1 :800$0\ 21 :600$0
500$0 2:000$01 24:000$0·

........

·I

I

600$01

7:200$0

500$0 1:000$0I12:e00$0
1!00$01 :2:!;00*0\ 28:800$0
500$0

5oo$o

1 :ooo$o

350$0

700$0

8:400$0

500$01
500$01 '3:000$0
300$0 2:100$0 25_:200$0
I'.

1---1---1--·131 :700$01380: '•00$0

42

_ _ _ _ : _ ! . _ _ __ _

___,_____j______L_I____.!_:_

NOTA:
(=)
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Correspondentes às turmas:
Pessoal, Material, Comunicações e Transnortes,
cação, Estatística, Propagandâ e Pesquisã.
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DECRETO N. 8.068 -

DE

17

DE OUTUBRO DE

1941

Dispõe sobre a fiXação de linhas de limite de carga dos navios
mercantes·
O Presidente da República,
Considerando que a Convenção de Londres de 5 de julho de 1930,
promulgada pelo decreto n. 2 :536, de 22 de março de 1938, destinase a regular a fixação das linhas de limite de carga dos navios mercantes em condições normais;
··
Considerando a imperiosa necessidade de ser aprov8itado o máximo da capacidade de t,ransporte da tonelagem disponível, em vii'tude
da deficiência de navios mercantes, causada pelos atuais acontecimentos;
Considerando que . o Governo brasileiro já transmitiu ao Governo britânico, depositário da Convenção, uma declaração em que manifesta o seu ponto de vista sobre a conveniência de ser suspensa,
provisoriamente, enquanto perdurar a presente emergência, a aplicação de certos dispositivos da referida Convenção;
Decreta:
Art. 1.0 Enquanto durar a atual emergência, os navios brasileiros - sem prejuizo das demais disposições da Convenção Internacional sobre linhas de limite de carga, firmada em Londres, a 5
de julho de 1930 - terão a faculdade de carregar:
a) Até à linha de carga tropical, em vez da linha de carga de
verão, quando esta última for aplicavel, de acordo com o disposto na
m"encionada Convenção;
b) Até à linha de carga tropical em água doce, em vez da linha
de carga tropical, 'quando esta última for aplicavel, de acordo com
o disposto na mencionada Convenção.
Art. 2:0 O maior carregamento, a que se refere o artigo anteriot",
não será aplicado ~os navios brasileiros:
a) que transportem madeira no convés e estejam marcados e
façam uso da correspondente linha de carga, de acordo .com a Convenção Internacional sobre linhas de limite de carga;
b) que tenham 330 pés, correspondentes a 100,65 metros,· de comprimento, ou menos, quando na Zona 1 ou -na Zona 2, conforme está
definido rta _referida Convenção.
·
Art. 3.0 Os certificados de franco bordo dos navios brasileiros
serão visados, para os efeitos deste decreto, pelos Capitães de PortoS,
no porto de registo das embarcações ou no do início da viagem.
Parágrafo únicó. Os vistos de que se· trata serão válidos para
uma viagem redonda.
Art. 4.0 Ao visar. o certificado de franco bordo, as autoridades
mencionadas no artigo anterior expedirão o documento cujo· modelo
acompanha o presente d_ecreto, podendo exigir as alterações na estrutura, que julgarem indispensaveiS, em algum caso .particular, para
permitir maior carregamento.
Art. 5.o Será concedido, nos -portos do Brasil, aos navios de
qualquer outra Parte Contratante da Convenção Internacional sobre
linhas de limite de carga, o mesmo tratamento, no que diz respeito
Gol. rle Leis -
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ao maior carregamentO, que· for Concedido aos navios brasileiros1 nos
portos dessa Parte Contratante, desde qne os certificados de franco
bordo de .tais naVios sejam visados para os efeitos do maior carregamento acima indicado.
Àrt. 6.0 Revogam-se :,1s. disposiçõ.es em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro. de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Arànha.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lúna.

ANEXO

Modelo. a· que se re.fere o at·t. 4.0
AUTORIZAÇÃO

De acordo com o decreto n. 8.068, de 17 de outubro de 19.\1,
que dispõe sobre a fixação das ·linhas de limite de carga dos navios
mercantes, o navio .............................. : ... , registado sob
número ...................... , na Capitânia do Porto de .........
. . . . . . . . . . . . . . . . , está autorizado a carregar:
a) até a linha de carga tropical, em vez da linha de carga do
verão, quando esta última for aplicavel, de conformidade com o disposto na Convenção Internacional sobre linhas de limite de carga,
firmada em Londres, a 5 de julho de 1930;
b) até a linha de carga tropical em água doce, em vez .da linha
de carga tropical, quando esta última for aplicavel, de coilf9rmidade
com o disposto na mencionada Convenção:.
N .B. 1·- Esta autorização não será válida no caso de carregamer;tto de madeira no convés;
·
2 - .Esta autorização é válida pal'a a viagem redonda a iniciarse no porto .......•.................. ; ............. , em
de ............, ............. de 19 ..

(Assinatura da autoridade competente) .

DECRETO N. 8. 069 -

DE

17

DE OUTUBRO DE

1941

EXtingue cargos excedent.es
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e .nos termos dó art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Aft. f.o Ficam-extintos dois (2) cargos da classe J da carreira de
Agrônomo do Fomento Agrícola, do Quadrei único do Ministério da Agricultura, vagos em: virtude da promoção de Caetano de Fr~itas Vieira

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e André da Silveira Melo, devendo a dotação correspondente ser levada

a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.

Art. 2. 0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1941; 12o.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souzq, Duarte.

DECRETO N. 8.070- DE,17 DE

OUTUBRO

DE 1941

Ext-ingue cm•go excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o. art. 74, letra_ a, da Constituição e nos termos do art. 1.o, alinea n,
do decreto-lei n- 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:-

'
Art. 1.° Fica
extinto Um (1) cargo da classe J da carreira de
Ag-rônomo Fruticultor, do Quadro único do Mirristério da Agricultura,
vago em virtude da demissão de Casemiro Guimarães Junior; devendo a
dotação correspondente ser lev:;Ma a crédito da C.onta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 17 de 01.1tubro de· 1941, 120. 0 da Independênria e

53 .o da República.

GETULIO

v ARGAS.

Cm·los de So-uza Dum•te
DECRETO N. 8. 071 -

DE 17, DE

Oli'l'UBRO

DE 19<11

Extingue catgos excedentes
· O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1. 0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Prático Rural, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vagos em
virtude da promoção de José Laurindo de Morais e Esperidião Fernandes Costa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 ReVogam-se as dispo.sições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1941, 120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

1(){
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DECRETO N. 8. 072. -

DE

17

DE OUTUBRO DE

1941

Suprime Cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o at·t. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1. 0 , alínea n,
do dooreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
I

..

Art. 1.° Fica suprimido uin (1) cargo da classe G da caneira de
Eletricista, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em virtude.da aposentadoria de Hermidio· de Souza Ribeiro, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
·
0
Art., 2. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1941, 120.0 da Independêücia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dnarte.
DECRETO N. 8.073-

DE

17

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue· cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do dooreto-lei n. 3.495, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe G, da carreira de
Escriturário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em
virtude da demissão de Japir Moreira da Silva, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido fiiinistério.
~rt. 2. 0 .Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Ca1·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 07 4 -

DE

20

DE OUTUBRO DE

1941

Sup1·ime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da ConsLituição, e nos. termos do art. 1.o,
alínea n, do .decreto-lei n. 3..195, de H de abril. de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe F da carreira
de Pro toco lista do Quadro· Suplementar do Ministério da Fazenda,

1 ()I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

vago em virtude da promoção de Ermmi !\laggioli, ficando sem np1icação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as dispósições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1941, 120.c da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 8.075 -

DE

20

1941

DE OUTUBRO DE

Atttm·iza a cessão de terreno e instalacões ao Ministério da Educação
e Sandi

O Presid(mte da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão, decreta:
Artigo único. Fica autorizada . a cessão ao ~·hnistério da Educaçfi.o e Saude do teneno e instalações ocupados pela 9.a Residência
da Estrada de Ferro Central do Brasil, em Ouro Preto, para o fim
de neles ser instalado um instituto de metalurgia destinado à Escola Nacional de Minas e Metalurgia.
·
Rio de Janei_ro, 20 d~ outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da Repúb!Jca.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Gustavo Capanema.

DECRETO N. 8.076-

DE

20

DE OU'l'UBRO DE

1941.

Ap1·ova p1·ojeto e .m·çamento pw·a a aqu-isição de 24 vagões J>lata{or·ma
destinados à Est1·ada de Fe1'1'0 VitóJ'ia a Minas.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 '*, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância de 2.130:460$9 (dois mil cento e trinta contos quatrocentos
e sessenta mil e novecentos réis), que com este baixam, rubricados
pelo Diretor. da D1visão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a aquisição,
pela Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S/ A., de 24 vagões plataforma, borda alla, ele 30 toneladas de cap_acidade.
Parágrafo único. As despesas com a aquisicão supra referida,
depois de apuradas em regular tomada de contas, correrão por conta
de Capital, nos termos do contrato em vigor.
·
Rio de Janeiro,. 20 tle outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de- Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8. 077 -

DE

20

1941

DE OUTUBRO DE

Declara a cafiucidade da concessão outorgada à Sociedade Rádio (rno.-

rm·apes S. A.
O Presidente da República, usando da atribuição que llie confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 16, parágrafo único, letra h, do decreLo n. 21.111, de 1 de
março de 1932, e na cláusula IX das que baixaram com o decreto
n. 1. 866, de 6 de agosto de 1937, decreta:
Artigo único. E declarada a caducidade da concessão outorgada
pelo decreto n. 1.866, de 6 de agosto de 1937, à Sociedade Rádio Gua··
rarapes S. A., para o estabelecimento, na capital do Estado de P{!.l'nambuco, de uma estação destinada a executar o serviço de rat"Jwdifusão.
·
RiÔ de Janeiro, 20 de outubro de 1941, 120. 0 da IndependêncH~ e
53.0 da República.
GE·TULIO VARGAS.

' de Mendonça Li?na.
João
DECRETO N. 8. 078 -

DE

20

DE OU1'UBRO DE

1941

Declara de 'tltilidade púb.lica, para fim de desapropriação, irnoven
necessários às obras de melhoramento do porto de La(Jltllll, t.:
aprova orçament<?

O Presidente da República, usando da atribuição que llte CúUfere o art. 74, letra a, da Constituíção, e de acordo com o art. ;:;_o do
decreto...:lei n. 3. 365, de 2'1 de junho elo eorrente ano, decreta:
Artigo único. Ficam declarados de utilidade pública para o fim
de desapropriação, os imovCis pertencentes a particulares, ne'0es.sftrios às obras de melhoramento do porto carvoeiro de Laiuna, Estado
de Santa Catarina, constantes da relação e planta que com este tJa1xa,
['Ubricadas pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, e aprovado
o orçamento da respectiva despesa, no limite de 50:000$0.
Rio dt- Janeim, 20 de outubro de 1941, 120. 0 da Independêncü~ e
53.o da República.
GE1'ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 8. 079 -

DE

20

DE OU'l'UBRO DE

1941.

Aprova projetos e Oí'çamenfos pm·a obras 1ta Estrada de Ferro Vitória a Minas

O Pt'esidente da República, usando da atribuição que lhe confe1'e
o ar't. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo únioo. Ficam aprovados os projetos e orçamentos nas
importâncias de 47.199:643$7 (quarenta e sete mil cento e noventa
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e nove contos seiscentos e quarenta e três mil e setecentos réis) e
9,01>0:000$0 (nove mil e quarenta contos de réis), que com este baiú1m rubricados pelo Diretor da Divisão úe Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
respectivamente, para as modificações do traçado entre os km ·160,500
e 250 392 e entre os km 252 e 510, e para a substituição de pontes
entre 'Barbados e D~sembargador Drumond, na Estrada de Ferro Vit6ria a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A.
Rio. de Janeiro, 20 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João (le Mendonça Lirna.

DECRETO N. 8. 080 -

DE

2()

1941

DE OUTUBRO DE

Ap)'Ova projeto e orçamento para obras na 'instalação hidro-elélrica
de Uatinga, do porto de Santos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento· na importância de 1.172:991$3 (mil cento e setenta e dois contos novecentos
e noventa e um mil e trezentos réis), que com este baixam, rubricados
pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Adminisiraçã"o do Ministério da Viação e Obras PúbliCas, para a construção
da segunda variante em tunel do canal adutor da instalaç.ão hidroelétrica de Itatinga, da Companhia Docas de Santos.
Parágrafo único. A imPortância efetivamente dispendida com as
obras de que trata este decreto deverá ser comprovada para oportuna incorporação à conta de capital adicional da Companhia Docas de
Santos, nos termos do art. 2.0 , inciso 3.0, do decreto n. 658-A, de 21
de fe.veréiro de 1936.
Rio de Janeiro, 20 de outribro de 19/.d, 120. 0 da Independência e
53. 0 da R,epúbliea.
GETULIO VARGAS .

.João de Mendonça Lima.

DECllE'l'O N. 8.081

-DE

20

DE OUTUBRO DE

19H

Aprova modificação do m•t. 5.1 e do parágrafo único do art. 143,
do Regulamento a que se refere o decreto n. 6.656, de 30 de de-

zembro de 1940

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor:.fere o art. 7 4., letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as modificações do art. 51 e do parágrafe único do art. 143, do Regülamento a .que se refere o decreto
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n. 6.656, de 30 de dezembro de 1940, que com este baixam assinados
pelo Ministro de Estado da 'Guerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1941, ·120. 0 da Independêaeia 'e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Modificação do
mento para
mero 6.656,
n. 8.081, de

art. 51 e do parágrafo umco do art. :143, do Regulaa Escola do Estado Maior, aprovado pelo decreto núde 30 de dezembro de 1940, a que se refere o decreto
20 de outubro de 1941:

"Art . 51 . As vagas do. CurSo de Preparação serão reservadas aos
candidatos habilitados nas provas eliminatórias previstas no artigo
64, e as restantes aos que tenham obtido o Gi.u··so de Aperfeiçoamento
ou da Escola das Armas e de Aperfeiçoamento de Aeronáutica, a
partir de 1932, com a média superior a 7,50, desde que satisfaçam
todas as demais condições de inscriç.ão, previstas neste Regulamento.
O critério de aproveitamento desses oficiais é o do merecimento
dentro de cada turma. não podendo ser matriculados no Curso de
Preparaç.ão oficiais de uma turma sem- que já , tenham sido os das
turmas anteriores
·
Art. 143. Parágrafo único. Os oficiais que tiverem terminado o
Curso de Aperfetçoamento de Oficiais (atual das Armas), ant0s ·de
1932, e que estejam nas condições previstas no art. 51, poderão matricular-se. no Curso de Preparaç.ão, mediante requerimento ao Gltefe
do Estado Maior do Exército, desde que satisfaçam às exigências do
art. ·55" ..
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1941. - EU1'ico G. Dutta.

DECRETO N. 8.082-

DE

21

DE OUTUBRO DE

1941

Concede 1'econhecimento à Paculdade de Fatmácia e Odontologia de
Pelotas

O Presidente da República:

Resolve, nos termos do àrt. 23 do decreto-lei n. 421, de 11 de
maio de 1938, conceder reconhecimento à Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Pelotas, com sede em Pelotas, Estado do Rio Grande_
do Sul.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8.083-

DE

21

DE OUTUBRO DE

1941

concede if?speção pe1'manente às três classes didáticas do Cw~so Complementa'J' do Externato ·.e Semi-Internato Santo Igna.cw

o Presidente da República resolve, nos termos do art. 55, do decreto· n. 21.241, de 4 de abril de 1932, conceder inspeoão permanente
às três chtsses didáticas do Curso Complementar do Externato e SemiInternato Santo lgnacio, com sede nesta Capital.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 19.H, J20. 0 da Inde-pendência e
53.0 da República-.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Gapcinenw.

DECRETO N. 8. 084 -

DE

21

DE OU 'rUBRO DE

1941

Aprova o Regulamento n. 13, para o Emprego de Artilharia,
- lnstntção Geral paí'a o Tiro de A1·tilharia

s.a

Parte

O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento n. 13, para o -Emprego da
Artilharia, 3.a Parte - Instrução Geral para o Tiro de Artilharia,
conforme texto original arquivado na Secretaria da Presidênc-ia da
República, assinado pelo Ministro de Estado da Guerra.
Art.. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 194.1, J2.0.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eu1'ico G. Dutra.

DECRETO:-;. 8.085-

DE

21

DE 0\?TCBRO DR

1941

Cassa o reconhecimento à Faculdade de Di'reito do Ma?'anhão

O Presidente da República:

Resolve, nos termos do ar i. 23 do decreto-lei n. 1121, de H de
maio de 1938, cassar o reconhecimento à Fac.uldadc. de Direito do
Maranhão, com sede em Sfto Luiz, Estado do Maranhão.
Rio de Janeiro, 2-1 de outubro de 194J, 120.0 da Independência
Repúblic<:L

e 53.0 da

GETULIO VARGAS.

Gu.s Wvo

Ct__t:panenu:.~;
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DECRETO N. 8. 086

-DE

E~ECUTlVO

22

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confe-

re o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do art. 1.0; alínea
n,. do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abi'il de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam extintos dois (2) 'cargos da classe E, da carreira
· de.Escriturário, do Quadro VIII do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da execução do decreto-lei n. 3. 680, de 2
de outubro de 1941, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do re~erido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 194'1, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO l'i. 8. 087 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Extingue car(Jos excedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a· art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do -art. 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da classe E, da carreira
de Escritm!'ário, do Quadro X do I\Hnistério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da execução do decreto-lei n. 3. 68,0, de 2 de
outubro de 1941, devendo a dotação correspondente ser levada a cré-

dito da Conta Corrente do mesmo Quadro do refel'ido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ern contrário.
Rio de Janeiro. 2.2 de outubro de

G3.o da República.·

194:1~

'120.0 da Independêneia e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonr;a Lima.
DECHETO l'i. 8.088-

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Exting~te car(JO- excedente

O Presidente da República, usando da atribuic;ão que lhe confer_e o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, a1ínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um {1) cargo da classe E, da carreira de
Escriturário do Quadro XI do Ministério da Viação e Obras Públicas,
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vago em v1rtuae aa execução do- decreto-lei n. 3.680, de 2 de outubro de 1941, devendo a dotação correspondente' ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça Lirna.

DECRETO N. 8.089 -

DE

22

DE OU1'UBRO DE

1941

-Antoriza' o cidadão brasileiro Mar'io Cm·lo Pareto a lavrar jazida de
calcáreo no municipio de Dores de Ca'fnpos, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lha eonfere o. art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decr~to-.!ci

n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mario Carla Par·:!to
a lavrar jazida de calcáreo em terrenos de propriedade da Companhia
Brasileira Carbureto de Cálcio, situados no lugar denominado Praia,
distrito de Barroso, município de Dores de Campos do .Estado de Minas Gerais, numa área de cinco hectares e vinte áres (5,20 lia;. li:mitada por um pentágono de que um vértice está situado a seis metros (G m) rumo. dez graus e trinta minutos nordeste (10°30'Ng) da
intersecç.ão da .rodovia para Barroso com a linha divisória das terras da Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio e de Joviano .Pires
e cujos lados toem os seguintes rumos magnéticos -e comprimentos:
dez graus e trinta minutos nordeste (10°30'NE) e trezentos e sessenta
e quatro metros e sessenta ·ôentímetros (364,60 m); oitenta e nove
graus e trinta minutos noroeste (89°30'NW) e cento e quarenta e
cinco metros (11!5 m); dez gTaus e trinta minutos sudoeste (10°20'SW)
e trezentos e dezenove· rhetl1os (319 m); trinta graUs sudeste (300SE)
e cinquenta c nove metros e sessenta centímetros (59,60 m) ; oitenta
e nove graus e trinta minutos sudoeste (89°30'8\V) e cento e seis
metros e quarenta centímetros (106,4.0 m) até o ponto de partida.
Esta autorização. é ·outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo úni.co do art. 28 do Código de :Minas e dos artigos 32. 33,
311 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do 1.'1esmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessiOnário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semest.!·ais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um e meio
por cento (1,5 o/o) ·do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.

Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe- incumbam, a autorizaç,ão de lavra será
declarada caduca oU nula, na •forma dos artigos 37 e 38 do _citado
Código.

·

Art. 11.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões rle
solo e sub-solo para os fins drt lavra. na forma dos artigos 39 e !tO
do Código de Minas.
·
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Art. 5.0 O concessionário da autoriz'ação será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A aütorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodllf;ão
Mineral do IHinistério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
duzentos mil réis (200$0) .
·
Art. 7. 0 RevoganÍ-se as disposições em contrário.
Ilio de Janeiro, 22 de outubro de 19.41, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
·
GETUJ~IO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO No 8 o090 -

DE

22

DE OU'l'UBRO DE

1941

Fixa as datas da 1·eunião da P1·i1neira COnferência Nacional de Educação e da Primeh·a Con(e1'ência Nacional de Saude
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74., letra a, da, Constituição, deCreta:

Art. 1.0 A Primeira Conferência Nacional de Educação e a Primeira Conferência Nacional de Saude reunir-se-ão no próximo mês
de novembro, prolongando-se aquela do dia 3 ao dia 8, e esta, do dia
10 ao dia 15.
Art. 2.0 Revogam._se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECI\ETO N. 8.091 -

DE

22

DE OU'fUBRO DE

19-11

A:ntoriza o cidadão b1•asileiro h'-inett Felisberto a pesquism· minérios
de arsêhico e associados no 1nunicípio de Conselheiro Pena do
Estado de Minas G.e1·ais.
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o art. 7 4~ letra a, da Constituição, e nos terrnos do decreto-h!i
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Irineu FelislH~rto
a pesquisar minériOs de arsênico e associados em terrenos denominados "Serra do Palmital", distrito de Penha do Norte, município de
Conselheiro Pena do Estado de Minas .Gerais, numa área de cem hectares (100 Ha), delimitada por um quadrilátero, tendo ·um de .seus
vértices situado a quinhentos e cinquenta metros (550 m), rumo rnagnético vinte e sete gr~us nordeste (270NE)_ do- ponto em que a es-
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trada para Penha do Norte corta o córrego PalmÜal e cujos ladÇ>s L•c>m
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil trezentos e
vinte metros (1.320 m), rumo quarenta graus nordeste (40°NE); n1ii
cento e quarenta e cinco metros (1.145 m), rumo oitenta graus noroeste (80°NW); mil e duzentos metros (1.200 m); rumo quinze graus
sudOeste (15°SW) e quinhentos e noventa e dois metros e cinquenta
centímetros (592,50 m), rumo oitenta e cinco graus e trinta minufo;;
sudeste (85°30'SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas 1 seus números I, II, UI, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 Ü' concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o min~rio e custeio dos
trabalhos.

Art. 3. 0 Esta aut'Jrização será declarada caduca ou nula, na fOrma dO parágrafo único do art. 2<1: e do art. 26 do Código de .Minas,
se ocorrerem os motivos previst-os nos números I e II do citado llrtigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Naeional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código,- na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizaç·ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVIineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
llio de Janeiro, 22 de outnbr:o de 1941, 120.0 da IndepenàênciJ.
e 53.0 da República.
GETUI.. IO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 092

-DE

22

DE OU'l'UBRO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Teodulo Pereira a pesquisar quartzo no
município ele Arcos do Estado de 1Ylinas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
,de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Teodulo Pereira a
pesquisar quartzo em terrenos de propriedade de Francisco Ferreira
da Silva, Antonio Leonel e Manoel Ferreira, herdeiros de Leonel Ferreira da Silva, situados no lugar "Fazenda do Cristal", povoado de São
Domingos, no município de Arcos do Estado de Minas Gerais, numa
área de seis hectares e noventa e seis ares e quarenta centiares (6.9640
Ha), limitada por um polígono, tendo um dos vértices situado à distância de seiscentos e trinta e seis metros ( 636 m), rumo magnético setenta e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste (76° 45' NW')
da confluência dos córregos Lagoa Seca e do Cristal, e cujos lados, a
pártir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações
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magnéticas: duzentos e oitenta metros (280 m}, rumo sessenta e oito
graus quarenta minutos noroeste (68° 40' NW); cento e trinta e um
metros e oitenta centímetros· {131,80 m) rumo trinta e dois grauS
nordeste (32° NE); cinquenta e seis metros (56 m), rumo treze graus
trinta e três minutos nordeste (13° 33' NE); cento e trinta metros e
noventa centímetros (130,90 m). rumo setenta graus cinquenta e cinco minutos nordeste (70° 55' NE); duzentos e oitenta e um metros
(281 m), rumo quarenta e três graus quinze minutos sudeste ( 430 15'
SE) e cento e setenta e quatro metros (174 m), rumo cinquenta e
dois graus quinze minutos sudoeste (52° 15' SW) até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16
do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorjzação será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas· às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário, da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos f~tvores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ·cta Produção l\H'neral do Ministério da Agricultura.
Art'. 7.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio dé Janeiro, 22 ele outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duw·te.

DECRETO N. 8. 093 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

.Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Amat a pesquisar calcri.reo no
município de Parnaiba do Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1%0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Amat a
pesquisar calcáreo no imovel denominado "Cocupé", de propri:lchde
de Florindo Bencducce e outros, situado no município de J?urnaiba,
Estado de São Paulo, numa área de oito hectares (8 Ha.) limitada
por um retângulo, tendo um de seus vértices em um marco sobre a
ponte existente na confluência dos córregos do "Azeite" e "Agua Compl'ida1', no caminho para "Porunduba" e cujos lados teem os· seguintes

ATOS DO PODER EXECUTIVO

!li

rumos e comprimentos: trinta e nove graus noroeste (39° NW) e
quatrocentos metros ( 400 m) e cinquenta e um graus nordeste
(51o NE) e duzentos melros (200 ml. Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de ?tHnas _e seus- números
r, II,. !II, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 ESta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do ·citado artigo 24 e ·no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do .citado Código. ·
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa,· que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro ele 1941, 120.0 da Independêhcia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de ·Souza Duw·te.

DECRETO N. 8.094-

DE

22

DE

OUTUBRO DE 194'1

Ov,torga ao Governo do Estado de Minas Ge'l'ais auto1·ização para o am·oveitamento p'l•ogressivo de energia hidráulica da. queda dágua ;'Oito
A.1'robas", situa.dà no rio do Braço, Município de Rio Cla1'o, Estado
do Rio de Janeiro, para uso da Rede .Mineira de Viação
O Presidente da República usando das atribuições que lhe confete
o art. 7 4, letra a da Constituição, e tendo em vista o dec'reto número 24.673, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e o decreto-lei
n. 852, de 11 de novembro de 1938, \decreta:
·
Art. 1.0 O Governo do Estado de Minas Gerais, como arrendatário
da Rede Mineira de Viação fica 3.Utorizado a fazer o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica da quAda dágua, "Oito Arrobas'', situada no rio do Braço, no lOcal "Santana", em Santo Antonio do Capivarí, 2.0 Distrito do Município de Rio Claro do Estado do Rio de Janeiro, com a potência total de cinco mil e oitocentos (5. 800) kw.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se à produção de energia elét.cica
para uso próprio da Rede Mineira de Viação.
·
§ 2.0 A primeira etapa deste aproveitamento eonsiste na produção.
da potência de dois mil e novecentos (2. 900) kw.
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Art. 2. 0 O Governo do Estado de Minas Gerais não poderá ex~
cutar as· obras relativas ao aproveitamento de que trata o .artigo precedente, sem que sejam aProvados os estudos e projetos, 'que serão
apresentados em três (3) vias, relativos a:
a) turbinas - justificaç,ão do tipo adotado, rendimento, Sob difere_ntes cargas em múltiplos de 1/8 ou 1/4 até a plena carga. Número
de rotações por minuto. Velocidade característica ·cte disparo ou emba-.
lagem. Desenho das turbinas fornecidas pelos fabricantes. Reguladores e aparelhos de medição. Regulação da velocidade com 25,50 e 100%
de variação de carga. Canal de fuga, ·vertedouros, etc., orçamento;
b) geradores justifica,ção .do tipo adotado. Potência, tensão,
fator de potência com que foi calculado, rendimento em diferentes
cargas em múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até a plena carga, com c os
PHI = 1 e cos PHI = O.8. Frequência - regulação da tensão e sua
varia-ç;ão. Reguladores - excitatrizes, tipo, potência, tensão, rendimento. Queda de tensão de curto -circúito dos geradores. Detalhes e
característicos fornecidos pelos fabricantes, inclusive desenhos, sistema
de proteção, orçamento.
c) transformadores elevador.3s, as mesmas exigências feitas aos
geradores, orçamento;
,
d) aparelhos montaveis fora dos painéis de alta tensão de transmissão, antes e depois das barras gerais. Isoladores, chaves, interruptores, transformadores de corrente e de tensão. Cabos, barras e seguranças, disposições entre si e as paredes.
§ 1.0 Em todos os projetos serão adotadas as prescrições Llas
normas seguintes que estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Elecktrotechniker (V. D .E.)
b) Verband Deutscher Ingenieure (V.D.I.)
c) American lnstitute of Electrical Engineers (A.I.E.E.)
d) American Society Mechánical Engineers (A. S. 11. E.)
e) British Engineering Standards Association (B.E.S.A.)
/) International Electrical Commission (I. E .C.)
não sendo aceitos os cartéis ou normas inferiores e outros derivados 011
não das normas acima citadas.
§ 2.o Cabe ao Ministro da Agricultura a aprovação dos projetos
depois de examinados pela Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral.
Art. 3.o As instalações de captação, produção e transformação de
energia, bem como os terrenos por elas ocupados serão incorporados ao
patrimô!lio da Rede Mineira de Viação.
Art. 4.o Cabe à Divisão de Águas do D.N.P.M. do Ministério da
Agricultura a fiscalização da execução das obras e da produção e transformação da energia, bem como a relativa à determinação do investimento ou capital efetivamente invertido nas instalações para captacão, produção e transformação de energia.
Art. 5.° Findo o prazo do arrendamento da Rede Mineira de Viacão, as instalações de produção, transformação e utilizacão da energia
produzida passarão para o domínio da União, como parte integrante do
patrimônio daquela Rede, resolvendo-se por analogia, de acordo com
o contrato de arrendamento, todos os assuntos que não estiverem pre:...
vistos ~m suas cláusulas.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120° da Independência e
530 da República.
GETULIO VARGAS.

Ca·rlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8. 095

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza "Minas de São José Limitada" a pesquisar manganês e associados no municipio de Caeté ·do Estart.o de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada "Minas de São José Limitada'' a pesquisar manganês e associados numa área de cem hectares (100 Ha) situada na fazenda "Braz", no distrito de UnHio do município de Caeté
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a setecentos e vinte metros (720 m), na direção quator·ze
graus nordeste (14° NE) magnético da confluência dos córregos ·'Tanque" e "Arrudas" e cujos lados adjacentes a esse vértice teem 03 s~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos noventa e quatro metros (694 m) e setentR e seis graus noroeste (76o NW) e mil
quatrocentos e quarenta metros (1.440 m) e QUatorze g:i.'aus sudoeste
(14o. SW). Esta autorização é outorgada mediante <tS condiç.ões do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, .In, IV, VII, IX e
outras do citado Código não exPressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá ütilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 2G do Código de Minas,
se ocorrerem os ·motivos previstos nos númei·os l e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão su.jeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos '39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Min8ral e gosará dos fa·vores
discriminados no art. 71 do"mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização ..ele pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de reis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS,

Carlos de
Co!. de Leis -

Vo!. VIII

SouZJ~

Duarte.
8
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DECRETO N. 8.096

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Aurtnsto de Menezes a pesquisar ferro e associados no municipio de Betün do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição .que ih e confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristides Augusto
de Menezes a pesquisar ferro e associados numa área de cento e dez
hectares (110 Ha) situada no lugar denominado "Sarzedo", município
de Betim do Estado de Minas Gerais e· delimitada por- um retângulo
que tem um vértice a duzentos e cinquenta metros (250 m), rumo
magnético oitenta e quatro graUs nordeste (84° NE) do quilômetro
quinhentos noventa e seis (Km 596) da Estrada de Ferro CP.ntral do
Brasil (E.F.C.B.) e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos · dois mil e duzentos. metros (2.200 m) sessenta graus sudeste (60° SE); quinhentos mef.ros
(500 m) trinta graus sudoeste (30° S\V). {!;.:;ta a•ltorização é outorgada mediante as condições do art. 16, do CúCigo de Minas e í'CUS números I, II, III, IV, VII, IX e~outras do citado Código não expressa~
mente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização voderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobt·e o minério e euste.io dos
trabalh~s.

Art. 3.o Esta autorização será declaradq, caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos _nos número:'! I c 11 do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizin}las estão sujeitas .às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos '-39 P 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autoriz::::tção será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, ~a forma deste artigo.

Ait. 6.o O título da autorização de pesquisa, flUe será uma via
autêntica- deste- decreto, págará a taxa de um conto e cem mil réis
(1 :100SO) e será transcrito no livro próprio da Divi8ão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o

~evogam-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o na República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.097 -

DE

22

OUTUBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro palmeirindo Fontes a pesquisar mica q
associados no municipio de Varginha do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição e nos terrríos- do decreto-lei n. 198-5,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cida-dão brasileiro Palmeirindo Fontes a pesquisar mica e associados em terras de propriedade de Antonio José Barroso e Pedro José de Carvalho situadas no lugar denominado "Córrego da Mata'' no distrito e município de Varginha, Estado de Minas Gerais, numa área de dezessete hectares, vinte e nove
ares e trinta centiares ( 17,2930 Ha), limitada por vm polígono r!e
sete (7) lados, tendo um dos vértices à distância de cento e oitenta
e cinco metros (185 m), rumo dezoito graus e trinta minutos nor ..
deste (18° 30' NE) da confluência dos córregos da Mata e Tijuco e
cujos lados teem os se-guintes rumos magnéticos e comprimentos:
dezenove graus e cinquenta rn_inutos nordeste (19° 50' NE), cento e
noventa e oito metros .(198 m); vinte e quatro graus e trinta minuto&
nordeste (24° 30' NE), noventa e quatro metros (94 m) ; cinquenta
e nove graus e quarenta e cinco minutos noroeste (59° 45' N'V),
quinhento-s e cinquenta e cinco metros (555 m); trinta e dois graus
e trinta e cinco minutos sudoeste (32° 35' SW), duzentos e oitenta
. e cinco metros (285 m); trinta e sete graus e cinco minutos sudeste
(37° 5' SE), sessenta e cinco metros (65 m); sessenta grau-s e cinquenta minutos sud'este (60° 50' SE), trezentos e sessenta metros
(360 m); sessenta e cinco graus sulieste (65° SE), cento e noventa
e cinco metros (195 m), até o ponto de ,partida. Esta autorização
é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto d'a pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
-Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de 1-linas,
se ocorrerem os mõtivos previstos nos números I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Códig-o.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pooquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O titulo da 'autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica d'este decreto, pagará a taxa de cento e oitenta mil réia
(180$0) e será ti:anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
0

GETULIO VARGAS.

Carlos de ,Souza Duarte.
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DE)CRETÜ N. 8.098-

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão b1•asileiro Dilermando Rocha a pesquisar mica e
associados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas

Gerais

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

0 art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1985,

de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. ).o Fica autorizado o cidadão brasileiro Dilermando Rocha
a pesquisar mica e associados em terrenos devolutos situados no lugar
"Lagoa Seca", distrito de Penha do Norte, município de Conselheiro
Pena, Estado de 'Minas Gerais, numa área de doze hectares (12 Ha)
limitada por um retângUlo tendo um de seus vértices à distância de
duzentos e sessenta e cinco metros (265 m), rulno oitenta e quatro
graus noroeste (84° N'V), da vasa'nte de uma lagoa próxima, bem
como, dois mil quinhentos e cinquenta metros (2. 550 m), rumo sessenta graus sudeste (60° SE) da confluência dos córregos "Boa Vista"
e "Rapa" e cujos lados adjacentes teem os seguintes rumos verdadeiros
e comprimentos: sessenta e dois graus e trinta minutos nordeste
(62° 30' NE) e duzentos metros (200 m) e vinte e sete graus e trinta
minutos sudeste (27° 3ü' SE) ·e seiscentos metros (600 m). Esha
autorização é outorgada ·mediante as condições .do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expl'essamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O con'cessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto d'a pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins era pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrj'rninados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e vinte mil réis
(120$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral d.o Ministério da Agricultura.
Art. 7.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlo& de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.099- DE 22 DE OUTUBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro FranC'isco Aluotto a pesquisar rninb·ios
de manganês, ferro e associados no município de Brnmadínho, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Aluotto
a pesquisar minérios de rrianganês, ferro e associados nos terrenos denominados "Mãe d'Água", situados na Fazenda Pedro Paulo e MfJlTO
Velho de propriedade da St. John del Rey i\Iining Company Ltd., no distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais, numa área de quinze hectares e vinte e um áres (j 5,2:1
Ha), limitada por um polígono tendo um dos vértices situado à di:3tàn.cia de duzentos e trinta metros (230m), rumo magnético, oito graus
nordeste (8° NE) da confluência do córrego Mãe d'Agua, com o ribeirão
do Morro Velho ou Mãe Catarina, e cujos lados a partir desse vértice
teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas; trezentos
e vinte metros (320m) rumo trinta e nove graus nordeste (390 N.E);
trezentos e noventa e três metros (393m), rumo cinquenta e dois graus
nordeste (52° NE); quatrocentos e vinte metros ( 420m), rumo oitenta
e cinco graus noroeste (85° NW); trinta metros (30m), rumo oitenta
e cinco graus sudoeste (85° SW); duzentos e sete metros (207 m),
rumo sessenta e sete graus sudoeste (67° S\V) e quatrocentos e cinquenta e seis metros (456m), rumo dezesseis graus sudeste (1Go SE:
até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante :J,S condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.·
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código ele Minas, se·
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24·
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.. 0 ' As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na fonna dos artigos 39 e 1!0
do citado Código.
Art. 5.0 O concessi9nário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizaç.5o de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e sessenta mil réis
(160$0) c será transcrito, no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral elo l\'linistério. da Agricultura.
Art. 7.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Ilio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53. o da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de SouzQ Duarte.
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DECREl'O N. 8. 100 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a Sociedade Mineração Moçapir Limitada a pesquisar manganês e associados no município de Lavras, Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repl.).blica, usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. i.985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a -Sociedade lHineração Moçapir Limitada
a pesquisar manganês e associados em terrenos pertencentes a J o'sé
Bernardino de Rezende e sua mulher, na Fazenda das Piteiras e Serrote
no local denominado Morro das Piteiras, no distrito de Itumirim, município de Lavras, Estado de Minas Gerais, numa área de dez hed-arE-~s
(10 Ha) limitada por um retângulo tendo U/ll dos Yértices situado à disC
tância de dois mil duzentos e quarenta e cinco metro§l (2. 245m), rumo
magnético oitenta e dois graus e trinta minutos nordeste (82°30' ~E)
do centro da ponte de pedra situada sobre o Rio Capivarí na estrada
de rodagem de Itumirim para a Fazenda da~ "Piteiras e Serrot~J" e
cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: quinhentos metros (500m), rumo ciTIIIuenta
e cinco graus nordeste (55°NE) e duzentos metros (200m), rumo trinta
e cinco graus sudeste (35°SE) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, llf, I V,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-s0 do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 2'* e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os rriotivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. '*·o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões d'e
solo e sub-solo para os fjns da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fis-calizada pelo Departamento Nacional da Produção 1Hneral e gozará dos favores dnscriminados no art. 71 do mesmo Código.
·
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que _será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (10080) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Hevogam-se as dispos1çoes em contrário.
Rio- de Janeiro, 22 de outubro de 19/d, 1'20.0 da Independêneia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.
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DECRETO N. 8.101 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para construção de ligação (erroviáritJ.
na Rede de Viação Paraná-Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lbe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância de 9. 776:253$2 (nove mil setecentos e setenta e seis contos duzentos e cinquenta e três mil e duzento5 réis), que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas. par~ a construção do primeiro trecho da ligação ferroviária
de Joaquim Murtinho à Fazenda de Monte Alegre, na extensão de
19.550 km, da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1941, 120.o da Independência e
53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.102-

DE·

23

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Agenor Antonio de Faria a. lav1'ar mica
e associados no município de Conselhei1·o Pena, Estado 'de Mina.s
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição qu3 lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica áutorizado o cidadão brasileiro Agenm~ Antonio de
Faria a lavrar mica e associados em terrenos ocupados pelo mesmo,
no lugar denominado "Cabec(3ira do Córrego Preto", à mat·gem direita
desse Córrego, no distrito de São •romé, município de Conselheiro
Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta e um hectares e
cinquenta e três ares (31,53Ha), limitada por um-polígono tendo um
dos vértices situado à distância de tr_ezentos e vinte e seis metros
(326 m), rumo magnético trinta e três graus e trinta minutos su-deste
(33o 30' SE) 'da confluência do riacho José de Freitas com o córrego
Preto ·e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes eomprimentos e orientações magnéticas: trezentos e dezoito metros (318m),
vinte e cinco graus noroeste (25° NW) ; setecentos e vintf', metros
· (720m}, rumo sessenta e cinco graus nordeste (65° NE); cento e tJitenta e oito metros (188m), rumo sessenta e três graus f'l.idesto
(63° SE); quatrocentos e cinquenta metros (450 m), rumo Cinco
graus sudoeste (5° SW); quinhentos e cinquenta metros (550 m~.
rumo oeste (W); cento e quarenta metros (il10 m), rumo sess.:mta e
seis graus sudoeste (66° SW). Esla autorização é outorgad:1 mediante
as condições constantes do, parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, alem dos seguintes e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente rnencionadas
neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
ao's cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semeslrais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um meio per
cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento
do disposto no'§ 3.0 do art. 31 'do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será decla-,
rada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do citado
Código.
Art. '*·o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidÕt1S de
solo e sub-solo p<ira os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 d9
Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização sei-á fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título este decreto, qae
será transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
seiscentos e quarenta mil réis (640$0).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em Contrário.
Rio de Janeiro. 23 de outubro de 1941. 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Du.m'te.

DECRETO N. 8:103-

DE

23

DE

OUTUBRO

DE

19,11

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime de Souza Barbosa a pe::;.'JV.isai' diatomita no rrwnicípio de Recife, Estado de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuiçfto quJ lhe confAre
o art. 74., letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 19110 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaime- de Souza
Barbosa a pesquisar diatomita numa área de sete e meio hectares
(7,5 Ha) no lugar denoffiinacto· "Pedra :tviole", distrito do Po(;o, município de Recife do Estado de Pernambuco, área essa deiünüada por
um retângulo tendo um vértice a cento e quarenta ::netros (Vi O n~),
rumo quarenta e sete graus noroeste (/17° N\V) do cruzamento da
estrada de Pedra Mole com o riacho Agua Fria e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e ol'ientaçõé-s:
trezentos e setenta e cinco métros (375m), sessenta graus SHdoeste
(60° SW); duzentos metros (200m), trinta graus noroeste (300 N\V).
Esta autorização é outorgada mediante /as ·condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto:
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa'para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaoão será declarada caduca ou nub. m.t forma
do parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código de- :'ri i nas se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art..' 24
e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As proprfedades vizinhas .estão sujeitas às servidõCs de
solo e sub-solo para .os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado p·elo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71· do mesmo Código, na forma dest.~ artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
11ineral do .f'dinistério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de O<llubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Carl.os de Sou..za Durrrte.

DBCRETO

N. 8 .1 0/l -

DE

23

DE OU'l'UBRO DE

1941 .

Autoriza a Sociedade Importadora Expol'tadora Li·mitada a 1Je::;quisar
manganês no municipio de Saude do Estado da Baia
O Presidente da República; usando da atribuir;:,ão que lhe confm'e
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
cte 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade Importadora .l!:xportadora
Limitada a pesquisar manganês e associados em terras de Pl'opriedade
de Antonio Cavalcanli e Fabriciano Maia, situadas no lugar "Riacho",
~li~.t.rito e município de Saude, Estado da Baía, numa área de cinquenta e cinco hectares, cinquenta e seis ares e oitenta e cinco ccntiares (55,5685 Ha) limitada por um polígono de sete lados tendo
um de seus vértices à distância de dois mil duzentos e vinte e cinco
metros (2.225 m), rumo setenta e cinco graus e trinta minutos noroeste (75030'NVV) do quilômetro quinhentos e dez mais sessenta
e einco metros {Km 510+65 m) da Estrada de Ferro Leste Brasileiro,
linha do Jacobina e cujos ·lados toem os seguintes rumos magnéticos e
comprimentos: onze graus e. trinta minutos sudoeste (11 °30'8\V) e
S(~t.ecentos setenta e dois metros (772 m) ; vinte e seis graus sudoeste
(260SW) e quinhentos e sessenta e sete metros (567 m); quarenta e
quátro graus sudoeste (44°SW) e trezentos e noventa e dois metr·os
(392m); quarenta graus noroeste (4oo N\V) e cento e setenta e cinco
metros (175 rn); dezoito graus nordeste (18° 1\E) e mil seiscenhs e
sessenta e cinco metros (1.665 m); oitenta e sete graus t~ordeste
(870NE) e cento e trinta metros (130 m); quarenta graus sudeste
( .10°SE) e duzentos e trinta e cinco metros (235 m) . Esta autorização
é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
8Xpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. a.o Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos prevü~tos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
~
Art. 4P As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo ·e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária _da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta mil
réis {560$0) e será tr0nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro <le 19/d, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V Ái\GAS.

Carlos de Souza Dum· te.

DECRETO N. 8.105

DE

23

DE OUTUBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Horacio RodrigueB a pesquisar mu.naanês
no municipio de Siqueira Campos do Estado do Espirito Santa.
O Presidente ·da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos terrnos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Horacio Rodrigues
a pesquisar minérios de manganês e associados em três áreas distintas, respectivamente, de quarenta e seis hectares (46 Ha), cinqur..nta
e nove hectares (59 Ha) e cinquenta e um hectares (51 Ha), nurn
total de cento e cinqucnta e seis hectares (156 Ha), situadas no distrito e município de Siqueira Campos, do Estado do Espírito Santo,
assim discriminadas: a primeira é delimitada por um polígono tendo
um vértice a cento e oitenta e cinco me.tros (185m), no rumo vinte
graus nordeste (2ü 0 NE) da .confluência dos córregos do Bcnicio e São
Romão e cujo~ lados teem os seguintes comprimentos e orientar;•)es
magnéticas: quatrocentos e sessenta metros (460 m), quarenta e cüwo
graus noroeste ( 45° NW); setecentos c noYenta metros (790 m), cinquenta e seis g-raus nordeste (56° NE); oitocentos metros (800 m),
trinta -e cinco graus sudeste (35° SE); oitocentos metros (800 m;,
oitenta e dois graus sudoeste (820 SW). A segunda área é delimitada
por um poligono teildo um vérlice a cinquenta metros (50 m) no
rumo vinte e um graus sudoeste {21 SW) da confluência dos cólTCgos do Domingos c São Felipe e cujos_ lados teem os seguintes eomprimentos e orientações: quinhe·ntos e vinte metros ( 520 m), cmquenta graus sudoeste (50° .SE); seiscentos c vinte metros (620 m): quarenta graus sudoeste (40° SW); setecentos e dez metros (710 m), ~es
scnta e seis graus noroeste (6Go NW); seiscentos e trinta metros
(630m), dez graus nordeste (1oo NE); quinhentos e cinquenta metros (550 m), oitenta graus sudeste (80° SE). A terceira área é delimitada por um quadrilátero _tendo um vértice a duzentos e cinquen-
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ta metros (250m) rumo quarenta e dois graus nordeste (42° NE) do
quilômetro ,quinhentos e noventa e quatro (km. 594) da Estrada de
Ferro Leopoldina e cujos lados teem os seguilltes comprimentos e
orientações magnéticas: oitocentos metros (800 m), seis graus nordeste (6° NE); setecentos metros (700'm), oitenta e cinco graus sudeste (85° SE); oitocentos e cinquenta metros (850 m), dezesseis
graus sudoeste (16° SW); quinhentos e cinquenta metros (550 m),
oitenta e um graus noroeste (81° NW). Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, li, III, IV, VII, IX e· outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 ü concessionário da autorização poderá utilizar-se do
,. produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na foema
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de lvlinas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art: 2,4
e no art. 25 do mesmo Código.
·
. Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e ciO
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produç,ão Mineral o gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo~
Art. 6. 0 O título da· autoriZação de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto quinhentos e ;)essenta mil réis (1 :560$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se, as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120° da Inde13endência
e 530 da República.
-GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza DuaTte.

DECRETO N.

8.106 -

DE

23

DE Om'UBRO DE

1941

Autonza o cidadão b1'asileiro Rodolfo Grissi a pesquisar manaaruJs no
rnunicipio de Barbacena do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribnicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 19110 (Código de lHinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rodolfo Griss1 a
pesquisar Inanganês numa área de cento e dezesseis hectares e setenta 6 oito ares (116,78 Ha) situada no lugar denominado "Co!onia
Rodrigo Silva", município de Barbacena do Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um contorno poligonal fechado que teP1 um
vértice situado a novecentos e cinquenta e sete metros (957m). oitenta graus nordeste (8oo NE) da intersecç,ão do leito .da JDstruda d1'}
Ferro Central 'do Brasil com a Rodovia Rio-Belo Horizonte e cujos
lados teem os seguintes comprimentos e orientaç,ões magnéticas: qua-
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trocentos e noventa e seis metros (496mL leste (E) ; trezentos e vinte
metrn 5 (320m), sul (S); quatrocentos e noventa e seis metros (496m),
leste (E); trezentos e vinte e oito metros (328m), sul (S); cento e
vinte e oito metros (128m), leste (E); duzentos e quarenta e oito metros (248m), sul (S); seiscentos e quarenta metros (640 m), leste (EJ;
duzentas· e quarenta e oito metros (248m), sul (S); mil quinhentos e
sessenta metros (1.560m), oeste (W); duzentos e quarenta e oito me·
tros \248m), norte (N); trezentos e quarenta c quatro metros (3Hrn),
leste (_E); duzentos e quarenta e oito metros (248m), norte (N); quinhentos e doze metros (512 m), oeste (VV) e seiscentos e sessenta <~
quatro metros (664m); norte (N), respeetivamcnte. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16. do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se"· do
produto da pesquisá. para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos,
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for·ma do parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado ar-·
ligo 24 e no art, 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões rle
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código,
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e g0zará dos favores discrimmados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autentica deste decreto, pagará· a taxa de um conto cento e setenta
mil réis (1: 17080) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120° da Independência
e 530 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO I\'. 8.107 -

DE

23

DE Ol?lTBfiO DE

194'1

Autm·iza o cidadão brasileiPo George Arthur Bailey a pesquisar ilmenita e associados no nwnidpio de Sania Cruz do Estado do Espírito Santo.
O Presidente da República, usando ela atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição c nos termos elo decreto-lei número
1P85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasilcil'o George Arthur Bailey a pesquisar ilmenila e associados uuma área de duzentos e doze
hectares (212 Ha.), siLuada entre os rios Piraquê-Assú e Putirí, município de Santa Cruz do Estado do Espírito Santo, área essa delimitada por um contorno poligonal fechado que tem um vértice situado
na ·confluência do rio Putirí com o Oceano Atlântico· e os lados teem
os seguintes comprimentos e orienta~~ões magnéticas: trezentos e cin-
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quenta metros (350m), setenta e oito graus e quarenta -e cinco minutos noroeste (78° 45' NW); quinhentos e dez metros (510m), quarenta e oito graus sudoeste ( 48° SW); duzentos e sete metros e cinquenta ·centímetros (207,50m), vinte e nove graus sudoeste (29° SW);
cento e vinte e dois metros e cinquenta centímetros (122,50m), dezesseis graus e trinta minutos sudoeste (160 30' WS) ; duzentos metros
(200m), vinte e quatro graus c trinta minutos sudoeste (24o 30' S\V);
quatrocentos e cinquenta metros ( 4.50m), dezesseis gn.aus sudoeste
(16° S\V) ; cento e noventa e cinco metros (195m), quarenta e nove
graus sudoeste (49° SW); oitenta e cinco metros (85m), vinte e cinco
graus e trinta minutos sudeste (25° 30' SE); cento e quinze metros
(115m), vinte graus e trinta minutos sudoeste (20° 30' SW); cento
e cinqUenta metros (150m), quarenta e três graus sudoeste ( 43° SW);
sessenta e cinco metros (65m), trinta e oito graus e trinta minutos
sudoeste (38° 30' SW); duzentos e sessenta e cinco metros (265m),
sessenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (64° 30' SW);
cE~nto e noventa e einco metros ({95m), setenta e sete graus e trinta
minutos sudoeste (77° 30' SW) ; duzentos e sessenta metros (260m),
sessenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (69° 30' SW); trezentos e sete metros (307m), oitenta e sete graus e trinta minutos noroeste (87° 30' NW); duzentos e oitenta metros (280m), setenta e
três graus e trinta minutos sudoeste (73° 30' SW) ; cento e quarenta
e cinco metros (145m), cinquenta graus noroeste (500 NW); cento
e dezessete metros e cinquenta centímetros (117,50m), sessenta Q sete
graus e trinta minutos sudoeste (670 30' SW); duzentos e dez metros
(210m), seis graus e vinte minutos sudoeste (6° 20' SW); duzentos e
cinquenta metros (250m), cinquenta .e oito graus e trinta minutos
sudoeste (58° 30' SW); duzentos e dezessete metros (217m); setenta
e sete graus sudoeste _(77° SW) ; setenta e dois metros e cinquenta
centímetros (72,50m), sessenta e nove graus sudoeste (69° SW);
cento e noventa metros (190m), sete graus e trinta minutos sudoeste
(7° 30' -S\V); cento e trinta metros (130m), oitenta graus sudoeste
(80° SW); duzentos e sessenta metros (260m), sessenta e três graus
e trinta minutos noroeste (63° 30' NW); duzentos e sessenta metros
(2-60m), oitenta e três graus c trinta minutos sudoeste (830 30' SW);
trezentos e oitenta e cinco metros (385m), oitenta e cinco graus e
trinta minutos sudoeste (85° 30' SW); sessenta e einco metros (65m),
vinte e seis graus e trinta minutos noroeste (26° 30' NW); noventa
e cinco metros (95m), setenta e sete graus e trinta minutos sudoeste
(77° 30' S\V); cento e oitenta e cinco metros (185m), sete graus :Sudoeste (7° SW); duzentos e quarenta c cinco metros (245m), oitenta
e quatro graus noroeste (81: 0 NW); cento e. vinte c cinco metros
(!25m) setenta e seis graus sudoeste (76° SW) ; sessenta e cinco
graus noroeste (G5° N\V); trezentos e vinte metros (320m), sessenta
e nove graus e trinta minutos sudoeste (69° 30' S\V); duzentos e vinte metros (220m), vinte e dois graus sudoeste (22° SW) ; trezentos e
sessenta e dois metros e cinquenta centímetros (362,50m), setenta e
dois graus sudoeste (72° SW); cento e oitenta metros (180m), setenta e um graus noroeste (71° NW); cem metros (100m), setenta e dois
graus sudoeste (72° S\V); duzentos e quarenta metros (240m), dezenove graus e trinta minutos sudoeste (19° 30' S\V) ; cento e setenta
e dois metros e cinquenta centímetros (172,50m), oitenta. e seis graus
e trinta. min1.1tos sudoeste/(86° 30! SW); cem metros (100m), sessenta e oito graus sudoeste (68° SW); cento e noventa metros (190m),
setenta e três graus e trinta minutos noroeste (73° 30' NW); cento e
noventa e cinco metroS (-195m), quarenta e três graus e trinta minutos noroeste ( 430 30' NW) ; quatrocentos e vinte metros ( 420m), sete:nta e quatro graus sudoeste (74° SW); trezentos e vinte e cinco me-
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tros (325m), trinta e sete graus sudoeste (37° SW); trezentos e sessenta metros (360m), cinquenta graus sudoeste (50° SE).· O laudo
curvelíneo da poligonal é a linha da preamar média e compreendida
entre os rios Piraquê-Assú e Putirí, respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outros do citado Código não
expressamente mencionados neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se dO
produto da pesquiza para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma dO' parágrafo único do art. 2'* e do art. 26 do Código de Minas,
sE. ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do cit'ado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões cie
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma. dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacionai da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 7-1 do mesmo Código.
AI't. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma VIa
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos cento e vinte
mil réis (2: 120$000 ) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento .da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 ·de outubro de 1941, 120° da Independência
e 530 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.

DECRETO N. 8.108

-'DE

23

DE

ouTunno

DE

1941

Autoriza a cidadão brasileiro Heitor Ft•eire de Carvalho a pesquisar
ilmenita e associados no municipio de Vila Velha, do l!.'statlo elo
Espirilo Santo.

O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que Ih.} confere
o art. 74, letra a, da Constituição c nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalho a pesquisar ilmenita e associados em terrenos de marinha situados na Praia da Ponta da Fruta, município de Vila Velha, Estado
do Espírito Santo, numa área de quarenta e dois hectares ( 42 H a) de...:·
limitada por um polígono mistilíneo tendo um dos vértices na foz do
córrego Ribeiro Salgado no Oceano Atlântico e cujos lados teem os seguinte comprimentos e orientações magnéticas: novecentos metros
(900 m), rumo quarenta e quatro graus sudoe·ste ( 41*' 0 SW)_; quatrocentos metros (400 m), rumo Norte (N); novecentos e setenta metros
(970 m), rumo cinquenta e dois graus e trinta ininutos nordeste
(52. 0 30' NE); oitocentos metros ·(800 m), rumo Este (E), atingindo
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a linha de costa, segue-se por esta em direção ao Porto das Embarca·J:.ôes, Ponta da Fruta até o ponto inicial. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
·
mencionadas neste decreto.
Art.. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrérem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As -propriedades visinhas estão sujeitas às servidõe-, d~
solo e sub-solo para os fihs da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fisca!izada pelo
Departamento Nacional da Produção :Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntic.a deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte mil
réis ( 420$0 ) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mir:eral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário
o

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS o

Carlos de Souza Dnartq.

DECRETO N. 8.109- DE 23

DE OUTUBRO DE

1941.

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4., letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 E.ica extinto um (1) cargo da classe F, da carreira de
Polícia Fiscal do Quadro Permanente do Ministério da Fazl3nda, vaga
constante de relação nominal publicada no Suplemento do Didrio
Oficial de 29 de fevereiro de 1940, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do . . . eferido
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário
o

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 8.110-

DE

23

DE OUTUBRO DE 1~41.

Autoriza a Companhia Mineração Ferro e Carvão a lavrar ·minérios
de ferro no municipio de Sabará, Estado de Minas Geraü

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Mineração Ferro e Carvão
a lavrar minérios de ferro na propriedade denominada "Córrego do
Meio", pertencente à Sociedade Brasilianische ·Bergwerks und Hutt.engesellschaft, m. b. H., no município de Sabará do Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e quarenta e quatro hectares e noventa
ares (144,90 Ha} limitada por um retângulo tendo um dos vé1·tiecs
situado à distância de trezentos e trinta metros (330 m), t'umo qua-.
renta e dois graus noroeste ( 42°NW) da confluência do rio Ga.ia
no rio Sabará e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seg·uintes
comprimentos e orientações: novecentos metros (900 m), ruwo leste
~E) e mil se"iscentos e dez metros (1.6"10 m), rumo norte (N). Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágTafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 c
suas alineas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorização fica obrigada a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, três por
cPnto (3 o/o) do valor' da produção efetiva da mina, em cumprimento
do disposto no § 3.' do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorizacão não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de
Minas.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pcl.J
Departamento Naciorral da Produção Mineral e gozará dos J'avores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por título este decreto, que
s"erá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, após o pagamento da taxa de dois contos e noveceatos mil
réis (2:900$0).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duatte.
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DECRETO N. 8. H 1 -

DE

23

DE

OUTUBRO

DE

I 9H

Autoriza o cidadão br·asileiro Constante Som·es a pesquism· mica e associados no munic·ipio de Santa llfm·ia do Suass.ui âo Estado de
Minas Ge1·ais
O Presidente da República, usando_ da atribuição qne llre "nnfcre
art.· 74, letra a, da Constituição e nos- termos do dec1·eto-lei n. 1.98f},
de 29 de janeiro de 191>0 (Código de Minas). decreta:
0

. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileirO Constante Soares a
pesquisar mica e associados- em terrenos da Fazenda ·dos. Teixeira:;;,
de propriedade de Antonio- Teixeil·a de Carvalho, situados no distrito
de .Maranhâo, município de Santa Maria do Suassuf, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqu~nta. hectares (50 Ha) limitada por um
J·etângulo tendo um dos vértices a distância de quinhentos e trinta.
metros (530 m-), rumo dois graus noroeste (2°NW) da confluência dos
Córregos Santo Antonio e Vargem Grande e cujos lados ,adjacentes
teem os se.guintes rumos magnéticos e comprimentos: vinte gra11s
sudoeste (2oo SW). mil metros (1.000 m) e setenta graus noroeste
(70o NW). quinhentos metros (500 m) • Esta autorização é outorga·da mediante- as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
· Art. z.o· O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da ,pesquisa para fins_ de estudo sobre o ·minério e- custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada cadUca ou nula, ila--forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minâs,
.se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 2 1t
e no al't. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas· estão sujeítas às servidões d~
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.

·Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos- favores discriminados no art. 71 do mesmo Códig·o, na forma deste arfigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0) e
será transm·ito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produc.ão
Mineral do Ministério da Agricultm•a.
Art. 7.o Revogam-se ·as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de outubro de 1941, 120. 0 da Ind.epedência e
53. 0 da República.
GETULIO V .ARGAS.

Ca·rlos de Souza- Duarte.
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DECRETO N. 8.112 -

DE

23

DE OU'TUBUO DE

19-11.

Concede lt "Minas Saude Limitada" autorização pnra funcionar
emtJresa de mineração

CtHIUJ

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe C,()nfere
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de 1\Unas), decreta;

.0

Art. 1.o É concedida à 11 Minas Saude Limitada", socie-dade por
de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, autorização para funcionat· como empresa de mineração de aco1'do eom o
que dispõe o art. 6.0, § 1.0, do decreto-lei n. 1.985, de 29 de jant>lro
de 19110 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obriguda a
cumprir integralmente ás lets e regulamentos em vigor ou que vierem
a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0
Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
t 1uotas

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 19H, 120.0 da Independência e
53.o da l\epública,
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.113-

DE

23

DE OU'l'UBRo nF.

194i

Retifica o art. 1.U do decreto n. 7 .076, de 9 de abr-il de :1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer.e
o art. 7 4, letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro do decreto número sete
mil e setenta e seis (7 .076) de nove (9) de abril de mil novecentos e
quarenta e- um (1941), que autoriza o cidadão brasileiro Luiz Holanda Montenegro a pesquisar magnesita e associados no lugar denominado Vila Alencar, município de lguatú, Estado do Ceará, o qual pas.sa
a ter a seguinte redação: Fica autorisado o cidadão brasileiro Luiz
Holanda Montcnegro a pesquisar rnagnesita e associados no lugar! denominado Vila Alencar, município de Iguatú do Estado do Ceará, ·numa
área de cento e oitenta hectares ( 180 Ha) limitada por um retângulo
que te,m um dos vértices situado à distância de trezentos meh·os
(300 m), rumo mag·nético oito graus e trinta minutos suJoe'5te
(80 30' S\Y} do mareo quilométrico quatrocentos e trinta e chwo
(km 435) da Estrada de Ferro do Baturité, e cujos lados adjacentes
a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil duzentos e cinquenta metros (2.250 ni), rumo S•.:!.tAn~a
e nove graus sudoeste (79° SW) e oitocentos metros (800 m}, rumo
onze graus sudeste (11° SE).
Art. 2.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita a pagamento do selo, na forma do a_rt. 17 do Código de 1\Unas·.
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Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos ar·tigos do
referido decreto, que passam a fazer parte integrante do prcsenV~.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o ôa Hepública.
G::~TULIO

v AROAS.

Carlos de Souza Dum· te.

D:ECRE'fO N.

8.11~-

nx 23

1941

DE OU'l'L'llRO DE

Concede à "Rio Carvâo, Comp. Lim·itacla", au.tori;açiio pam func-ionar co·mo em.p1·esa de_ mi-neração.
O Presidente da República, usando da atribuiciio qne lhe confere o art. 7!l, letra a, da Conslituição e nos tt.~rmos do decreto-lei
n. 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de illinas). ele-ereta:
Art. 1.0 E concedida à ''·Hio Car\"ão, Comp. I.,imitada'', sorie(J<!de por quotas de l'esponsabilidade limitada, com sede em Uru5snnga, Et;tado de Santa Catarina, autorização p;.u·a ftmeionar eomn
empresa de mineração, de acordo com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0
du decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a eumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor 011 que vierem a vigorar sobL·e o
objeto da referida autorização.
Art. .2.o Hevogam-se as disposicões em contrúrio.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de iOH, 1.Z0. 0 da Indepcndênc.ia
e 53.0 da República.
GE.'TULIO VARG.\S.

Carlos de Soll.:::.a Duade.

DECRETO N. 8.1 i i)

-

DE

23

DE OE'l'UBHO DI-:

Hlld

il.ulo1'iza o cüladão b1·asile-iro Home1·o Bellaaamba Orla.ndi a lavrm· a
jazida de água rnine'l·al e:ristente no rnun-idpio de AmJJt.H'O, Estado de São Paulo.
O Presidente da P.epúlJlica, usando da atribuição que ihe rnnfere
o art. 7!1, letra a, da Constituição e nos termos do decrcto-!ei núnwto
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Homero Bellagamba Orlandi a lavrar a jazida de ág·ua mineral existente num.'l úrea
de dezoito hectáres e setenta e cinco áres (18, 75. Ha) .zituarh no
município de Amparo do Estado de São Paulo e delimitada por um
quadrilátero qne tem um Yértice a cento e setenta e cinco melro:;
{175 m)., na direção dezessete graus e trinta minutos "i'..ldêste (17°
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30' I'SE) magndico. do quilômetro trinta e seis (Km 3G) do rarnal da

Companhia .Mogiana de Es~radas de ~"erro e cujos lado5, a, p~trtir
desse vértice, teem os segumtes compnmentos e ru:nos magnétiCf?~ :_
seiscentOs e trinta metros (630 m) e sessenta e dois graus dez nnnutos nordeste (62° 10' NE); quatrocentos e noventa ·e quatrG metros (494 m) sess·enta e sete graus vinte minutos noroeste· (67° 2ú'
N\V); quatroCentos e- quarenta metros (!JJ!O _m), quarenta B !üto-gr~us
·sudoeste (!tSo S\V); duzentos e noventa e cmco metros {29.) m), cmquenta g-raus sudeste (500 SE): Esta autorização é outorgacl:1 meáiante as condições eonstantes do parágrafo único do art. 28 do Código de 11inas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das Sl'~
guintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autoril;a~ão fica obrigado a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações ..:;emestrais,
vcnciveis em 30 de junho e 31 de dezeml)ro de cada ano,. urn e meio
por cento {1,5 %) do Valor da produção efetiva ·da mina, em cumpri~
mento do disposto no § 3. 0 , do art. 31 do Código de Minas.
Art.. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumpril' qualquer das obrigações que lhe incumbam. a autorização de lavra scr:í
declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e ·as do citado
Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões dv
solo ou sub-solo pura os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40
do Código de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Pr·oduçüu i\'iillet·al e gozará .aos favortJ,.;
discriminados no art. 71 do mesmo· Cót.Iigo.
·
Art. 6.o A autorização de lavra terá por título este j~üreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçãu
:Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa O~
trezentos e oitenta mil réis (380$000).
Art. 7.0 BeYogam-se tls disposiç:.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120° ·da Inclependêt1cia
e 53° ~da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza D-uarte.
DECRETO N. 8.116-

DE

23

DE OU'fUBRO DE

19H

Autoriza o cidadão Walter Leyendecker -a comprar pedras precioulS

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confPre o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto~lei
n. 466, de .4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão \Valter Leyendecker,
residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos termos do
decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desto
autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GE'rULIO VARGAs.

A. de S<i>tza Costa.
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Dl~CRETO

N. 8.1'17-

DE

23

DE OUTUBHO DE

19H

Autoriza o cídadtio bTasileiro João Pernandes a comprar pellNH tn·eciosas.

o Presidente da República, nsando da atribniçi'to qne lhe confere

o: arL. · 7-l,·letra a, da Constituição, e tendo em visla o- decrr~to-lei número 46-G, de 1 (~e junho de 193~, decreta:

·Artio·o único. Fica autorizadO o cidadão brasileiro João Fernandes resi~l€'nt.e em Baliza, Estado de Goiaz, a com:pra!' p_edras precioSas nos termos dO .decreto-lei n. lt56, .de 4 de junho de 1.938, constituindo título desta autori1.ação uma via autêntica do presente decreto.
Rio d~' .Janeiro, 23 de outubro de 1041, 120.0 da Indep.:mdéncia e
53.0 da RJpúbliea.
ÜETVLlO VARGAS.

A. ele So-nza Costa.
DECHK.I'O I\', s.·1t8-

n~;

2a

DE Ot:TVHRO DE 19~1

.Atttoriza a (i1•nw Cutlos Lamberls & Cia. a comprar pedl'a.s

preciosu.~

.o Pr.esidcnte da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, let.ra a, ela Constitúição, e tendo ern vista o decrcto-ki
n. 466, de 'l de junbo de 1938, decreta:
Arlig0 único. Fica autorizada a firma Carlos Larnbert.s & Cb .,
estabelecida em Santa Cruz, Estado do Rio G:.·ande do Sul, a comrn·at·
pedras preeiosas nos termos do decreto-lei n. 460, de '' de junho de:
-1938, t•oristHuindo títnlo desta autocização uma via autêntica do pec~
sente decreto.
flio rle Janeiro, 23 ·cte outubro de 19'd, 120.0 ela Independ}n:~ta e
53.o _da Il.epública.
ÜETELIO YAnr.,\S.

A. de Sou:a Costa.
DECRETO~-

8:'1"19-

DE

21

DE OUTUBHO riE

J941

Anto·i'iZa a. Prefeitura Municipal de La(Joa ·vermelha, no IUo G-!'mule
do Sul, o. -instal.ar mn segundo (J7'1LPO hidro-elét.tico, na: usina de
sua

propJ~iedade

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confel'e
c ar!. 74; lel:.l'a a, tla Constituição, e nos· termos do decreto-lei n. 2.059 1
de 5 de

mal'ÇO

de 19lt0;

Considerando que a. medida, solicitada· pela interessada, foi julgada Conveniente pelo Conselho Naciona.l de Aguas e Energia Eir-!tl.'ica,
decreta:
Art. L 0 A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermefha. no E3tado
do Rio Gt·nurl:e·do Sul, fica autorizada a instalar,.na usina de ~LHl pro--·
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priedade, no rio ·Forquilha, um segundo ~Tupo hidro-elétrico, trifásico, com cerca de 150 cavalos-vapor no e1xo da turbina, inclusive os
respectivos orgãos auxiliares e acessórios.
Art. 2.o Sob pena ·cte caducidade da presente- autorização deverá a
interessada, dentro de 90 dias a partir da publicação deste decreto,
apresentar ·à Divisão de Aguas. do Departamento ~aciõnal da Produf;i:io Minet•al, do Ministério da Agricullul'a, os estudos, projetos e orçamentos respectivos, assim como inieiar e conclui't· as cbras nos prazos
que forem determinados pelo :llini~l.l'O da Agricullm'a.
Rio de Janeiro. 24 de- ouluhl'o de "1941,
e 53.0 da República.

~20. 0

da Independência

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.120-

DE

24

DE Ot.JTUBRO DB

-1941

Ap·rora e manda exf;'cutn1' o Iicgnlameuto ptlra o Coltlal1do iYwval do
Ama;;onas..

O Presidente da Hepúllliea. usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da- Constituição, dC'crcta:

Art. 1.0 Fka aprovado e entrará em execução a padir da presente dê\ta o Re.g-ulnmento para. o Comando Naval do Amazonas, que
;,1 f'Ste aeompanlJa, assiHado pt•-lo Vice-Almírante Henrique Aristides
Guilhen'1, 1~1inisli'o de Estado dos Neg·óeios da Marinha.
Hio de Janei1·o, 2-i do outubro de 19'd, 120. 0 da Independência
e 53. 0 d:) Hql(Jbliea.
GE'.tTLTO Y.".RGAS.

Hcm·iqv.e 1L Gu.ilhern.

Regulamento para c Comando Naval do Amazonas, a que se refere o
decreto n. 8.:!20, de 24 de outubro de i94i

CAPITULO I
DOS FINS

Art. L 0 O ,_jc·mando ~aval do Amazonas de~. Una-se a exe.rc.er o
Comando superior das Forças de Marinha e da Base Naval localizadas na região fluyial dos Estados do Pará e Amazonas.
Art. 2.0 O Comando Naval ficará diÍ'etamente subordinado ao
Estado :\íaiol' da Arma.da em tudo qne se relacione com o -adestran:wnto e emprego das f01'1;as sob suas ordens, cabendo-lhe; porem,
ioteit·a autonomia nos demais serYÜ}Os, sobre os quais pode corresponder-se e-om o ministro Oa ,){aeinha e con1 as Diretor·ias Gerais.
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CAPiTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3.0 O Comando Naval compreenderá, alem de outrns forças,
instalações comrionentes da Base e demais serviços que lhe. venham
a ser confiados: a Flotilha Fluvial do Amazonas c o contigente do
COrpo de Fuzileiros Navais.
·
Art. 4..0 O Comando .Naval poderá ser exercido cmnulat.ivarncnt.e
com o da Flotilha, conforme a patente do oficial investido de tais
funções a a Juizo ao Governo.
.
Parágrafo único. Quando o Comando Naval for exercido por oficial General, o Comandante mais antigo dos navios da Flotilha exercer:.l, automaticamente, as funções de "Comandante mais antigo".
Art. 5.0 Os serviços administrativos do Comando Naval serão organizados um uma Secretaria, que será dirigida pelo Assistente, ·e em
quatro ( 4) ·divisões, para atender, entre outros, aos serviços do Pessoal, manutenção do .Material, de Saude e Faze11da.
Parágrafo único. Os serviços administrativos do Cornando Naval
serão regulados por. um Regimento Interno, aprovado pelo ministro
da .Marinha.
CAPíTULO III
DO PESSOAL

Art. 6.0 Alem do pessoal dos navios da Flotilha consignado nas
respectiYas lola~,;õee., e do contingente do Corpo dC l•'uzileiros Navais,
terá o Comando Naval:
a) um contra-Almirante ou Capitão de Mar e Guerra, com o
Ululo de Comandante Naval do· Amazonas;
b) um Assistente, CaiJitão de Corveta ou Capitão ·'Tenente do
Quadro Ordinário do Corpo de Oficiais da Armada;
c) os oficiais dos Corpos c Quadros da Armada que forem necessários aos serviços, de acordo com o Re.gimento Interno;
d) o pessoal suballerno militar e o pessoal civil necessários à
execncão dos serviGOS da Secretaria ~ das Divisões, tudo de acordo
eom o Rf~gimento Interno e lotações aprovados.
CAPíTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7.0 As atribuições do caJ'go de AsSistente e dos Comnndos
são as pl'cvisl us na Ordenança !)ara o Serviço da Armada e ~ms Organizações Inter-nas e Administrativas das unidades; e as da Secretaria e
das Divisões, as estabelecidas no Regimento Interno do Comando
Naval.
Art. 8.0 Nos casos de cmergéncia· ou de guerra, quando se tornar
nece~~ário c '1 juizo do Governo, os atuais Servicos de Navegação do
Amazonas c do Porto do Pará ficarão, com todo o aparelhamento material e organizllção de Pessoal, diretamente subol'dinados ao Comando
Na-vaL
Art. 9.0 Os casos omissos deste Regulamento e não previstos no
Regimento Interno do Coi:nando Naval, serão resolvidos pelo ministro .da MarinhB..
Rio de Janeiro. 24 de outubro de 1941. - Tletwique A. 1·istides
G-u.ilhem, Vice-Almiran.te, Ministro ~a· ~Iarinha.
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DECRT.i:TO N. 8.121 -

fiE

2 1t

DE OUTUBHO DF.

1911

Exth'I{JHe carao excedente

o PreSidente da República, usando da atribuição que lh!1 con- -,
fere o art. ·7t1, .etra -a, da Constituiçãó e nos termos io art 1. 0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de nbril de 1941, decretá:
Art. 1.° Fi cu extinto i1m O) ca1·go da classe H, da cai'rou·a de
Classificador qe Produtos Vegetais, do Quadro único d-o Ministério
da Agricnlt~u·a, vago em virtude da âposentadoria de José Ferreira
Leite Junior,· devendo a dotação correspondente ser levada a crédit:J
da: Conta. Con'ente do mesmo Quadro do referido MinistériO.
Art. 2.0 _Revogam-se as disposições em ~ontrário.
Rio ctc· "Janeiro, 2ft de outubro de 19-"1, 120. 0 da Independência
e 53.0 da Re_pública.

·
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.

DEGfiE'ro N. 8.J22- nE 211 on: oFrtJBno oE 19H

Exl'inane cm·qos e;;.:cet!entes
O Presidente da Rcvúblic.a, usándo da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constilui~-fío C' nos têrm.os do art. 1.0, alínea n,
do decreto n. 3.195, de 111 de abril de 19/d, decreta:

1Art. 1.° Ficam eXtintos dois (2)_ cargos dn elasse I. da carreira
de QuímiCo, do Quadro lrnlco do !llinistério da Agriéultul'a, vagos
em virtude da promoção ele Olimpia Freire e Olga Azanha de Oliveira, deven-do a dotaç.ão correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do referido fllinistério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 211 de outubt'o de 1911, 120.0 da Independl'nda
e 53.0 da Hepública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte,

DEéftETÚ N. 8.123

-.DE 211 DE OUTUHHO DE

191t!

Su.p1'ime car·aO extinto
O Presidcnlc da nepública, usando da atribuição que lhe confel'e
o art. 7 4, letra a, da Constituição _e nos termos do art. 1.o. alínea n.
do docreto-lCi n. 3.193, de·14 de. abril de.1941, decreta:
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Art. 1.o Fica supí·imido um (i) cargo da classe B, da carreira ·de
Estacionário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago em
.,:·irtude do faleciü1e.nto de Virgolino Mendes Cardia, ficando sem apliCação a dotaçUo correspondente.
Art. 2.<> Revogam-se as disposiç.ües· em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 19H, 120:0 da Independência
e 53.o da Repúbliea.
GETULIO

V AfiGAS.

Ca1'los de Souza Dum.·te.

DECRETO N. 8 .124- -

DE

25

DE OU'l'líBRO OE

194.1 .

Suprime cargo extinto.

O Presidente da llcpública, u::;anclo da atribuição que lhe C'onfere o ar·t. 7 4, letra a, da Constituiç-ão, e nos termos do artigo 1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3 ..195, de 14 de abril de 1941, 'decreta:
Art. 1.o Fic-a. suprimido um (1) carg-o ·cte Ajudante de Tesoureiro do Selo, Padrão ·23, d'u Quadro SupJementar; do Ministério da
Fazenda, vago em virtude de nomeação de Jacy Soto l\Iaior Lag-os,
devendo a dotação corrcspoml·ente ser levada a crédito ela conta corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Hcvogarn-se as rli;:.:p'vúçõe,:, em contrál'io.
Hio ele Janeiro, 25 de outubro de 1941, -120.0 da Ind·ç_pcndêneia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

.1. de Souza Costa.

DECRE'ro N_. s. t25 -

o E 21 nE ou'l'usno nE -1941

Declm·a de utilidade pública e desaptopl'ia uma á'l'ea de teJ'í'as em
favor da Companhia Elétrica de Caútd e dá outras providências

O Presidente da RepúbUca, usando da atribuição que lhe confel'e
o art. 7-4, letra a, da Constituição, tendo em vista o disposto no ar·tigo 151, letras b e c, do Código de Aguas e nos artigos s.o e 55', latra {,do decreto-lei n. 3.3G5; de 2-1 de .iunhb de 1941, e
Consiclel'ando que, a verificar-se a transferência de propriedade
da Usina Laranja Doce, preYist.a em contrato assinado entre a então
Empresa Elétrica Presidente Prudente, hoje, Companhia Elétriea
Caiuá, e a Companhia de Viação S. Paulo-Mato Grosso, prejudicarse-ia a_zona de fornecimento de energia, afeta àquela Companhia, de
t·u,ias instalações principais é a Usina Laranja Doce considerada !'eserva,
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Dec-reta:
Art. 1.0 Fica .considerada de utilidade pública e desapropriada,
em favor da Companhia Elétrica Caiuá, a área de 380,64 Ha., na propriedade denominada Indiana, pertencente à Companhia de Viação
São Paulo-Mato Grosso, situada em Indiana, distrito de Paz de Hegente Foijó, Municívio e Comarc-a de Presidente Prudente, no Estado
fie São Paulo, área essa ocupada pelas águas represadas pela oarragem e instalações outras da Usina Láranja Doee, de protwiedadl:l da
prwwira, tudo de acordo com as plantas apresentadas e aprovadas,
anexas ao processo. respectivo.
Art. 2.0 Fica garantido à Companhia Elétrica Caiuá o direito
de estabelecer, na forma da lei, as servidões de passagein necessárias
üs linhas de transmissão de energia elétrica, da usina referida, in··
clusiYe para implantações de postes.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário
l\io de Janeiro, 27 de outubro de 1941, 120.0 da Independêneia
e ;}3.o da República
o

o

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•le.

DECRETO N. 8.126[JJ'OJToga o )Jtazo

de

qu.e

trata

DE

o n.

27 DE

UVJ'UBRO DE

1941

I do art. 2.0 do clec1'eto no 3. 77 4, de

1 de março de 1939

O Presidente da República, tendo em vista as razões apresentadas
pela Prefeitura Municipal de Santo Angelo, Bstado do Rio Grande do
Sul, e usando das atribuições que lhe confere o art. 7 4, letra a da
Constituição, e as disposiçôes do Código de Aguas, decreto no 3. 771.,
de i de março de 1939, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por mais dezoito ( 18) meses o pl'azo
estipulado no n. I do art. 2.0 .do decreto de concessão n. 3.Ti.f., de 1
de março de 1939.
Art. 2.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duw·te.

DECRETO N. 8.127-

DE

27 DE

OUTUBI\0 DE

1941

Sup1'ime cargo. extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da C!lnstituição, "C nos termos do artigu
1.0, alínea n, do dec.rP..to-lei n. 3.195, de i'.t de abril de .1941, dccrnta:
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Art. 1.° Fica suprimido· um ( 1} cargo da clas~e f~, da ca~reira
de :Motorista, do Quadro Supleme.nta1·, do Ministhio cin Fazenda, vago
eilí virt.udt~ da aposentadoria de José da Costa Doria, ficando sem
aplicação a_ dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contn\rio:
Rio de Janeiro, 27 de out-ubro de 1041, 120.0 da Independência
e 53P da Hepública.
Ü ETC LI O V MtGM:i •

A. de Souza Costa..

DEC!lETO N. 8.128 -

DE

27

DE Oü,.UBRO DE

1941

Sup'i'i1ne cargos extintos

O PI'csidente da República, usando da atribuiJ;.ão que lhe wnfere o artigo 7 4, letra a, da Const.itu içüo, e nos termos do artigo
1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, (!e 14 de abril cte.1941, decreta:
Art. 1.° Ficam snpt'imidos oito (8) càrgos da classe -B, da carreira de Operário de Artes Gi.'áficas, do Quadro Suplementar, do IV1inistério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Aquiles Alves Currea. Guilherme Nelson Guimarã.cs, Elpídio da Silva, Mário :Moreira, ·Arí ·Kermes Teixeira Bastos, José Pereira Nunes~ Oswaldo deFreitas Bareelos e Euclides Tomp.o;on, ficando sem aplicaoão a clotaçfio correspondente.
Art. 2. 0 Hevogarn-se as di8posições em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de outubro de 10-H, 120.0 da Jndepcndéueia
e· 53.o da Hepública.
GETULlO VAHGAS.

A.. de Sonzo. Costa.

DECHETO N. 8.129-

m~

28

DE OUTCBH.O

m; 19H

Altera., sem aumento de despe;,-(1, as ··tnhelfls numéricas do pe$:;oal e:rt1'anmnetário-mensalista da Contadoria Geral da Remí-/Jlico e
Contadoritts Seccio1wis do M-ini.'lté1'io da Fazenda

O Pre.sident.e da Repúbiiea, n~ando -da atribuieão qne lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituirão, decreta:
Art. Lo As tabetas numéricas do vessoal extranumerúfio-mensalista da Coutadol'ia Geral da RCl)úblit'a e Contadorias :)r~ecionai::;
do i\Hnist.f'rio da Fazenda, apro\'adas pelo decret.o n. 6.667~ de ::li
de dezemb!'O de 19!i0, ficam ~ubstitnidas pelas que ucompanham o
JJrescnte deeecte.
-
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Art. 2.0 A despesa, -na importância d8 5M>.:G00$0 (quinhcntO~ e
quarenta e seis contos e seiscentos mil réis), será atendida ;~ ~~anta
da ctotaç.ão orç-amentária própria, constante da Verba 1
Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05
i\lensalistas, do atual orçamento daquele Ministério.
Art. 3.o Revogam-se.as disposições em contrário.
Rio de .laneiro, em 28 de outubro rle 19!d, 120. 0 da lndepenctenchl
e ·53.o du l\epública.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO -

!(};PARTIÇõES -

FAZENDA

CONTADORIA GERAL DA REPúBLICA E CONTADORIAS SECCIONAIS
TABELA NUMl~ftlCA

Número

Função

1:::: Auxiliar de Escritól'io .. .
12 Auxiliar de Escritório .... .
11 Auxiliar de Escritório .... .
25 Auxiliar de Escritório .... .
10 Auxiliar de Escritório ..
1 Se1'ventc .............. .

Ref'. de
salá.rio

Salário
mensal

VII
VI!l
IX

~00$0

62

450~0

64:800$0
66:000$0

X
Xf
\'[

5.00$0
550$0 .

Despesa
anual
:I,OO~O

·J ti5 :000$0

600$0

72:000$0

350$0

4:200$0

72

' 434:100$0

TABELA NUN.If:RICA SUPLr~MJ<:~TAI\

NUmero

13

15

Função'

Au:dlim:
Escriturário
.EserÜm'ftrio ............ .

Ref. de
salário

Salário

mensal

• XI
X!l

GOO$'

XV

900$0

ti50$0

Despesa
anual

93:600$0
7:800$0
10:800$0
tl2 :200$0
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n.elaç.ão dos extranumerários mensalistas correspondente à talJela numérica aprovada pelo decreto n. 8.129 de 28 de outubro de
191.!.

CO:\TADOIUA GERAL DA REPÚBLICA E CONTADO!\IAS
SECCIONAIS
TABELA ORDINÁRIA

13 -

Au.xiUm· de Escrit61"io -

VII -

400~.0

1. Cal'los Teixeira Torres.
2. Danton Hono1·ato Carneiro.
3. Vago .

.1. ·vago.

5. Vago.
ü. Vago.

7.-Vago.
Vago.
9. Vago.
10. Vago.
H. Vago.
!2. Vag-o.
13. Vago.

s.

12 -

Auxiliar de Esc1·itório -

Vlll -

450$0

! . Expedito Augusto Nobre.
2. Francisco de Figueiredo Castro.

3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
lO.

Vag·o.

Vag-o.
Vago.

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
11. Vago.
12. Vago.

11 -

Auxilim• de Escritór.io -

1 . Ana Adelaide Ribeiro.
Celso ~icolau dos Santos.
Daví Andrade Correia.
Diva de Araujo Costa.
Edelvira de Melo Costa.
Erminia Loureiro.
Gervásio Nunes Pires.
José Escolastico Abreu de Oliveira.
9. Mauricio Nascimento.
10. Nilton Garbogini.
11. Vago.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IX -

500$0
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A_a.;r-iHar de Escrilól'io -

X -

550$0

XI -

G00$0

-J. Alvaro Pinto de Carvalho.
2. Ari't<.\ Monle Môr Marques.
3. Clelia Augusta Guimarãet~ Bacelm·.
1t. Cirene Maia Coelho.
5. Daise de Bat·ros l\Iontciro.
6. Driade do Hego 1-.'lonteiro.
7. Emilia de Castro llamalbo.
8. Engracia de Morais.
9. Este lia Carrilho Lemos.
10. Francisco Montalvão da Silva.
11. Heloisa de Alencar Araripc.
1~'
Jacques N~iva de Oliveira.
13. José de Almeida Borges Fortes.
H. José Goes Xavier de Andrade.
15. Luiz de l\-lonra Pinheiro.
1f. Luiz Gomide Borges.
17. Luiz dos Santos Figueiredo Junior.
18. Maria Ivoue de Hugo e Silva.
F• Maria de Lourdes Goes de Alllh'ade.
20. Nair Cabral da Silveira.
21. Raquel de Souza ·Pinto.
2:.:0. Silvia Monteiro.
23. Silvestre Escobar.
24. Tereza l\Iendes Ribeiro· Leite.
2:':·. Valter Palhciras Krauesclle.
10 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Auxiliar de Esc·1·itúrio -

Altamiro l\Iendes da Ponseea.
Antonio Saboia Santos.
Clotilde Guedes I)ereira.
Clovis Gentil c.
Cristovam Colombo de Oliveira.
Edilson 1-Iaesse Neves.
Elsio de j\'Icdeiros Haposo.
Esteta !lego.
Elza Passos.
Ji'loriana Lira Neiva.
1 -

Servente -

Vi -

350$0

1. Hemctério Silva.
TABELA

13 -

.4 uxiliar -

1 . Gaspâr Corrêa Hego.
2.. Irma Pena Firme.

SUPI~EME~TAR

t). Ivete Beatriz da Silveira.
4. J esse Machado.

XI -

600$0
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5. José Nieolau Penela.
6. Leonam Pedrosa.
7. Manoel· Cerveira · cte Melo.
8. Maria Selma Raposo.
9. Maria José Uchôa Daltro.
1O.
11.
12.
13.

Margarida Prado.
Nadir Vargas.
Noemia Nunes Carvalheira.
Olavo Aug-usto de Figueiredo.
1 -

Escriturdrio -

Xll -

650$0

1 . Elena Maria de Araujo..
1-

Esc1·itu1'drio -

XV -

900$0

1. João Gomes de Melo Filho.

DECRETO N. 8.130-

DE

28

DE OUTUBRO

DE 1!)4-i

Concede â Associação Comercial da Baia a p1·en·ogativa do artigo 3. 0 ,
alínea e. do decreto-lei n. 1 . 402, de 5 de Julho de 193~

O ·Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, na
exposição de motivos n. SC-117, de 21 de outubro de 19/.d;
Considerando as razões de utilidade pública que militam em favor
da Associação Comercial da Baia, decorrentes da constante colaboração que mantem com o Governo na solução de importantes problemas jurídicos e econômicos, c
Usando da atribuição que lhe confere o artigo 1. 0 elo dcol'eto-lei
n. 2.363, de 3 de julho de 1940, decreta:
Artigo único. É conr.edida à As~ot\iação Comercial da Baia. com
sede na capital do referido Estado, a prerrogativa -do ai't. 3. 0 , álínea
e, do decreto-lei n. 1. 402, do 5 de julho de 193~, par·a o firn de colaborar com o Poder Público, como orgão técnico e consultivo, no
estudo e soJu·ção dos problemas que se relacionem com as profissões
por ela representadas.
Rio ·de Janeiro, 28 de outubro de 1941, 120. 0 da Independência
e 5a.o· da República.
GETULIO

VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.
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DECitE'l'O

~-

8.131- DE 28 DE ol'TL'BRo nR '1941

1dia a ?'eaUzação da l/I Con{o·éncia de Técnicos em, Contabilidade
Pública e Assuntos Fazendários

1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 '~• letra a, da Constituif;,ão, decreta:
Artigo único. Fica adia dá para a primeira quinzena do môs de
,junho de 1942 a realização da rn Conferência de Té-cnicos em Contabilidade Pública e Assuntos Fazendários, convocada pelo düCl'eto-lei
n. 2.1116, de 17 de julho de 19.1.0, revogadas as disposi~ões em con~~~-

.

Riq de Janeit'o, .'28 de outubro ele 19/d, 120. 0 da Indepcndúneia
e 53.o da República.
GETL'LlO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.
DECRE'fO N. 8. 132 -

uE 28 DE m;Tunno

DI~

19/d

Concede rec01ihecirnento aos cuJ'sos supe1'iores pm·a -inst-rmnentistas,
cani'o1·es, e composição e 1·egência, do ConservatóJ•io Dramát-ico e
Musical de São Paulo.
O P1;esidente da República resolve, nos termos do artigo 23 do·
decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento aos cursos super>iores para instrumentistas cantores, e composic_:.ão e regência do Conservatório Dramático .e .l\Iusical de São -Paulo,
com sede na Capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 28 de outubro· de 19H, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

G1tstavo Capanema.

DECRETO

~.

8.133 -

DE

28

DE

ouwnno

DE

1941.

Cpncerle inspeção permanente ao Coléaio Agrícola São Francisco, d1
Conce·ição do S~rro, Estado de _Minas Ge1'ais

O Presidente da República:

H.esolve, nos termos do at't. 55, do decreto n. 21.241, de 4 de
abril de 1932, conceder inspeção permanente áo Colégio Agrícola São
Francisc.o, com sede em Conceição do Serro, Estado de Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 194-1, 120.0 da Independência e
53.o da Hepública.
GE'fULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8.131,- DE 29 DE OUTUBRO DE 1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0, alínea ny
do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

0

Art. 1.0 Ficam extintos dois (2) cargos da classe J da carreira de
Agrônomo Biologista,· do Quadro único do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude da promocão de Artur Cardoso Aires de Holanda· e
Dario Mendes, devendo a dotacão correspondente ser levada a crédito
da Conta Conente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de .outubro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.
Carlos de Souza Dum·te.

DECRETO N. 8.135 -

DE

30

DE

OUTUBRO

DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asilei1'o Orville Gomes Rodrigues a pesquisar
grafita e associados no municipio de Santo António de Pádua. do
Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhB confere o art. 74, letra "a", da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. .1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Orville Gomes Rodrigues a pesquisar grafita e associados numa área de quarenta
hectares (40 Ha) situada no lugar denominado "Situação Comprido",
no primeiro (1.0 ) distrito do município de Santo Antón~o de Pádua
do- Estado do Rio de. Janeiro e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e cinquenta metros (150 m), na direção dezenove
graus sudoeste (19°SW) do canto oeste (W) da fachada sul (S) da
casa de residência de Carlos Pereira Lopes e cujos lados adjacentes a
esse vértice teem mil metros (1. 000 m) e rumo seis graus ~udoeste
{6°SW) e quatrocentos metros (400 m) e rumo o'itenta e quatro gTaus
sudeste (84°SE). Esta autorização é outorgada mediante ·as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
,
dos trabalhos.,
Art. 3.0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do-Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 21* e no art. 25 do mesmo Código.
Col. de Leis - Vol. VIU
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidüe:) de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3.g e 40
do citado Código.
'
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.

Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que. será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos mil r·éis
( 400$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1941, 1200 da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Dum· te.

DECRETO N. 8.136-

DE

30

DE OUTUBRO DE

1941

Torna sem efeito o decreto n. 6. 885, de 20 de fevereiro de 1941,
que autoriza Ant-onio Lino de Souza jl'Jata a pesquisar rnu:nganês e associados no 1nunicipio de Alvinópolis do Est'lulo de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e· nos termos do de~reto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o decreto n. 6.885, de 20 de fevereiro
de, 19ld, que autoriza. o cidadão brasileiro Antonio Lino de Souza
Mata a pesquisar manganês e associados numa área de cinquenta
e dois hectares (52 Ha), situada nas cabeceiras do córr~go Mãe
d'Ag\}a, município de Alvinópolis do Estado de Minas Gerais.
Art. z.o Revogam-sê as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1941, 120.0 da lndependêncià
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.137-

DE

30

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a cidadã brasileira Zenobia Alvarenga Monteiro Soares a
pesquisar mirabilita e epsomita no municipio de Simplic-io Mendes
do Estado do Piaui
\
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Zenobia Alvarenga
Monteiro Soares a pesquisar mirabilita e epsomita numa área de cento
e vinte hectares (120 Ha.), situada na "Fazenda Tapera", distrito e
município de Simplicio Mendes do Estado do Piauí, e delimitada por
um retângulo que tem um vértice a duzentos metros (200 m), na direção dez graus sudeste (10° SE) magnético do ponto em que a rodovia
Paulista-Simplicio Mendes atravessa o córrego das Aguas Belas e cujos
ladOs adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : três mil metros ( 3.000 m) e oitenta graus nordeste
(80o NE) e quatrocentos metros (400 m) e dez graus noroeste (10°
NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16
do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e Jutl·as do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de 8Studo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será deelarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 -do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidõt~s de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3'9 e 40.
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que ·será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e dUzentos mil réis
(i :200$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mine~al do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 50.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua-rtq.

DECRETO N. 8. 138 -

DE

30

DE OUTUBRO DÍl

1941

Estende aos municípios de Cotia, Guarulhos, ltapecerica, Juqueri,
Parnaíba e Santo André a jurisdição das Juntas de Concüiação e
Julgamento do Município de São Paulo

O ,Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
o art. 7 4, alínea a, da Constituição, e de conformidade com ·J art. 7.o
do regulamento aprovado pelo decreto n. 6. 596, de 12 de dezembro
de 1940, decreta:

Aitigo único. A jurisdiç.ão das Juntas de Conciliação e Julgamento do Município .de São Paulo, a partir da publicacão do presente
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decreto, estender-se-à aos municípios de Cotia, Guarulhos, Itapecerica, Juqueri, Parnaíba e _Santo André, no referido Estado, revogadas
as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1941, '120. 0 da Indepcndencm
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinhei1·o Machado.

DECRETO N. 8.13Q-

DE

·30

DE OlJ'rUBRO DE

1941

Concede à sociedade anônima Usina Paineiras S. A. a1ttorização para
continuar a funcionar

O Presidente da RepúbliCa. atendendo ao qu,e reqUereu _a sociedade anônima Usina Paineiras, S. A., com secte nesta cidade do Rio
de Janeiro, autorizada a funcioJ1ar pelo decreto n. 4.48-i, de 3 de
·agosto de 1939, decreta:
Artigo único. É Concedida à sociedade anônima Usina Paineiras S. A. autorização para continuar a funcionar, com as a.lteraÇões
introduzidas em seus estatutos pelas assembléias gerais extraordinárias deis respectivos acionistas realizad~s a 4 de ,junho e 29 de setembro de 1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir inte·gr:almente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar! sobre o objeto da referida autorização.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1941, 120.o da Independência

e 53.0 da Repúbliea.

GETULIO VARGAS.

Dulphe P{nheiro Machado.

DECRETO N. 8.140-

DE

31

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a cidadã brasileira Zenobia Alvarenga Monteiro Soares a
pesquisar mirabilita e epsomita no municipio de_ Simphcw Mendes do Estado do Piauí

O Presidente da República, usahdo da atribuição que ihe ·c.onfere
o art. 74, Ie.tra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira: Zenobia Alvarenga
Monteiro Soares a pesquisar mirabilita e epsomita numa área de cento
e cinquenta hectares (150 Ha), situada na ''Fazenda Moreira", distrito
e município de Simplicio Mendes, Estado do Piaui, e delimitada por
um paralelogramo que tem um vértice a trezentos metros (300 m), na
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direção cinco graus nordeste (5° NE) magnético, do canto nordeste (NE) da casa de residência de Luiz Maurici Sobrinho e cujos lados
adjacen_tes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil quinhentos e vinte metros (1500 m) e vinte e três
graus -p.oroeste (23° NW) e mil metros (1.000 m) e cinquenta e seté
graus sudoeste (57° SW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, H, III, IV;
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio _dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será -declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos preVistos nos números I e II do citado o.rt. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e .subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3'9 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorizacão será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e quinhentos mil
réis (1 :500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ·da Produção lVIiüeral do lVIinistério.da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.141-

DE

31

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza a empresa de mineração "Sociedade Brasileira de Mineração
Limitada" a pesquisar minério de ferro no municipio de Santa
Bárbara, Estado de M-inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. f. O Fica autorizada a empresa de mineração "Sociedade
Brasileira de Mineração Limitada", a pesquisar minério de ferro numa
área de cinquenta hectares (50 Ha), situada I).O lugar denominado
"Fa_zenda do Bananal", distrito de Catas Altas do Mato Dentro, município de Santa Bárbara do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice situado a mil seis-
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centos e cinquenta metros (1. 650 m), rumo magnético trinta e cin1~0
graus trinta minutos sudoeste (35° 30' SW) ,-da confluéncia do ribeirá~ São -Francisco com o córrego do Herculano e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprim~ntos e orientações
magnéticas: mil metros (1.000m), dez graus sudoeste (10°SWJ e
quinhentos metros (500 m), oitenta graus noroeste (80° NW), re9pectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números· I, li, III, IV. VII, IX e outras
do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
· Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de ·estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código.de Minas;
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. ,Lo As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fisc'alizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artir;o ..
Art. 6.0 O título da autor:ização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réís
(500$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 194:Í, 120.0 da Independência

e 53.o da República.

GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.142'-

DE

31 DE OUTUBRO DE 1941

Auto1'iza o cidadão brasileiro F1·ancisco Valadares Ribeiro a pesquisar quartzo e associados no m·unicipio de Pará de Minas do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cúnfere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Valadares Ribeiro a pesquisar quartzo e associados no imovel denominado
"Fazenda da Natividade" de propriedade de João Alves Pimenta, sJ ..
tuado no distrito de Florestal do município de- Pará de Minas, Estado
de Minas Gerais, numa área de quinze hectares (15 Ha) limitada por
um polígono de vinte {20) lados, tendo um· de seus vértices à distância de duzentos e vinte metros (220m), rumo oito graus e, quinze mi ..
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nutos sudeste {8° 15' SE) da confluência dos córregos Pae Manoel Pequeno e Pae Manoel Grande e cujos lados teem os seguintes rumos
magnéticos e comprimentos: cinquenta e dois graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (52° 45' SE), oitenta e dois metros (82 m);
setenta e sete graus e trinta minutos sudeste (77° 30' SE), cinquenta
metros (50m); quarenta graus nordeste (40°NE) trinta e sete metros
(37m); quatro graus noroeste (4° NW), oitenta e dois metros (82m);
quarenta e três graus e quarenta e cinco minutos nordeste (43° 45'
NE), sessenta e dois metros (62 m); oitenta e um graus e trinta minutos sudeste (81° 30' SE), noventa e cinco metros (95 m); sessenta
e oito graus e trinta minutos nordeste (68°30' NE), quarenta e dois
metros (42 m); cinco graus sudoeste (5° SW), sessenta e sete metros
(67 m) ; trinta e quatro graus e quarenta e cinco minutos sudoeSte
(34o 45' SW), cento e dois metros (102m); dezesseis graus sudoeste
(16° SW), cento e vinte e dois metros (122m); oito graus sudoeste
(8° SVV), setenta metros (70 m); cinquenta e nove graus e quinze
minutos sudoeste (59° 15' SW), cento e vinte metros (120m); sessenta e nove graus sudoeste ( 69° SW), quarenta e dois metros (42 m) ;
cinquenta e sete graus sudoeste (57° SW), cento e dezesseis metros
(116m); dez graus sudoeste (i0°SW), sessenta e cinco metros
(65 m); cinco graus c quinze minutos sudeste (5° 15' SE), cinquenta
e cinco metros {55 m); trinta e sete graus e quarenta e cinco minutos
sudoeste (37° 45' SW), cinquenta e dois metros (52 m); vinte e quatro
graus noroeste (24° NW), duzentos e quarenta e cinco metros (21!5 m};
nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (9° 45' NE), trewntos e quarenta e 'dois metros (342 m); treze graus e trinta minutos
nordeste (13° 30' NE), cento e cinquenta metros (150m); sessenta
e nove graus trinta minuto;;; nor_deste (69° 30' NE), quarenta e um
metros .( 41 m) . Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e 'eus números I, I!, !li, IV, VII, IX
e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. s.o Esta autorização· será declarada caduca ou nula, na .
forma do parágrafo único do art. 2/l e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 2/Jo e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedade vizinhas estão sujeitas às servídões de
solo e subsolo Para os. fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dL:;criminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
(150$0), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza D'l.ta1'te.
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DECRETO N. 8.143
Autoriza o cidddão

-~DE

brasileiro Ivo

31

DE OUTUBRO DE

_1941

Felisberto de Souza a pesr:ru,isar

monazita e ilmenita nos municipios de Mucurí e Prado elo /IJs-.
tado da Baia

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadfto brasileiro Ivo Felisb3rto de
Souza a pesquisar monazita e ilmenita em terrenos de marinha situados nos lugares Mucurí, no município do mesmo nome, e Comoxatiba ou Gordonia no município de Prado, Estado da Baía, nas duas
áreas seguintes; primeira área de oitenta hectares e oitenta e cinco
ares (80,85 Ha) compreendendo uma faixa no litoral de trinta e três
metros (33 m) de largura, contada da preamar média de vinte e quatro mil e quinhentos metros (24. 500 m) de comprimento, medido a
partir da foz e· margem direita do Rio Mucurf para o sul até ::t foz e
margem esquerda do Rio Duas Barras. Segunda área de trinta e
nove hectares e sessenta ares (39,60 Ha) ab1·angendo uma farxa no
litoral da largura de trinta e três metros (33 m) medida da.preamar
média e de doze mil metros (12.000 m) de comprimento, medido a
partir da foz e ·margem esquerda do Rio Japuna: para o norte até a
foz e margem direita do Rio do Peixe. Esta autorização é outol'gada
mediante as condioões do art. 16 do Código de Minas e seus núiúe-·
ros I, II, III, IV VII, IX e outTas do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
DepartamentO Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na formp. deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto duzentos ·e de.z
mil réis ( 1 :210$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.144- DE 31 DE OUTUBRO' DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Heladio Ma1·ques de Carvalho a pesquisar cobre e associados no município. de Jaguararí do E~tado da
Baía

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
0

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heladio Marques de
Carvalho a pesquisar cobre e associados numa área de cinquenta hect.ares (50 Ha) situada na "Fazenda Abóbora", município de Jagnararí do Estado da Baía e delimitada por um retângulo que tem um
vértice a novecentos metros (900 m), na direção vinte e cinco graus
nordeste (250 NE) magnético do canto leste (E) da fachada norte (N)
da casa de residência de Casusa dos Santos e cujos lados adjacentes a
esse vértice teem mil metros (1.000 m) e rumo norte (N) magnético
e quinhentos metros (500 m) e rumo leste (E) magnético. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do· Código de
Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. .2. 0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto de pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta ·autorização será declarada caduca ou nula, na_ forma do parágrafo único do· art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivo,s previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo- para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do- mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art_. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS •

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8 .145 -

DE 31 DE OU'l'UBRO DE 19/d

Autoriza o cidadão brasileiro Orville Gom,es Rodrigues a pes(tUisar
grafita e associados no munic·ípio de Santo Antônio de Pádua da
Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do dec.rdo-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Orville Gomes Rodrigues a pesquisar grafita e associados numa área de cinquenta e

154

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dois hectares (52 Ha) situada em terras da Fazenda NoSsa Senhora
do Amparo no município de Santo Antônio de Pádua, do Estado do
Rio de Janeiro, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a cento e cinquenta metros (150 m) rumo ~dez graus sudoeste
(10°SW) do canto sudoeste (SW) da casa de residência da Fazenda
Nossa Senhora do Amparo e cujos lados adjacentes a esse vértice teem
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: oitocentos metros (800 m), setenta e cinco graus sudoeste (75°SW); seiscentos
e cinquenta metros -(650 m), quinze graus sudeste (15°SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, H, III, IV, VU, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e eu~teio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
.forma do parágrafo único do art. 2/i e do art. 26 do Código de :\linas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 2'* e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servirl.ôes de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado 'Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizaclo pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo de autorização· de pesquisa, que será uma via
autêntica deste rdecreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte mil réis
(520$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 191d, 1200 da Independência
e 53° da República.
GETULIO .VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.11;6 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1941

Outorg'a- a Deraldo de Brito Guimm·ães, concessão de legalização do
aproveitamento hidro-elétrico que explora no R'io Agua Bela, em
um desnível situado no Distrito e Municipio de Vigia, Estado de
Minas G'era.is.

Nào foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.

155

8.147- DE 31 DE OUTUBRO DE·1941

Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Biduschi a pesquisar carvão
mineral no municipio de Hamónia do Estado de Santa Catarina
·O Presidente da República, usando da atribuiçã.o que lhe confel'e
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.935,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Fernando Biduschi
a pesquisar carvão mineral numa área de quinhentos e trinta e seis
hectares e sessenta e cinco áres (536,65 H a), situada no distrito de
Getulio Vargas, município de Hamônia do Estado de Santa Catarina,
área essa delimitada por um contorno poligonal fechado que tem um
vértice situado a mil oitocentos e trinta e cinco metros (1.835 m),
rumo oito graus sudeste (8° SE) do centro do Grupo Escolar Gustavo
Capanema e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações: setecentos e setenta e cinco metros (775 m), sessenta e dois graus
e trinta minutos sudeste (62° 30' SE); mil quinhentos e setenta e cine.o
metros (1.575 m), oitenta e um graus e trinta minutos sudeste
(81o 30' SE); mil e noventa metros (1.090 m), oitenta graus e quinze
minutos sudeste (80° 15' SE); mil quinhentos e cinco metros (1.505 m),
quarenta gi:aus sudoeste ( 4.0° SW); setencentos e sessenta e cinco
metros (765 m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudoe~te
(89° 30' SW); quatrocentos e qúarenta e cinco metros (44.5 m), vinte
e um graus e .trinta minutos nordeste (21 ° 30' NE); novecentos e sessenta metros (960 m), setenta e cinco graus noroeste (75° NW); mil
metros (1.000 m), setenta e quatro graus sudoeste (7 4° SW) ; quatro··
centos e trinta e cinco metros (4.35 m), quarenta e dois graus e qua~
renta e cinco minutos nordeste ( 42o 45' NE).; duzentos e quarenta metros (240m), trinta e três graus e quinze minutos noroe::~te
(35o 15' N\V); seiscentos e sessenta metros (660 m), setenta e um graus
e quarenta e cinco minutos sudoeste (71° 45' S\V); mil quinhentos e
quarenta metros (1.54.0 m), trinta e sete .graus sudoeste (37° SW);
trezentos e vinte e cinco metros (325m), cinquenta e oito graus e
trinta minutos noroeste (58° 30' NW), mil quatrocentos e quinze metros (1.415 m), vinte e oito graus noroeste (28° NW); duzentos metros (200m), sessenta e sete graus nordeste (67° NE); quatrocentos
e noventa metros (4.90 m), sessenta e oito graus e trinta minutos sudeste (68° 30' SE); mil cento e cinquenta e cinco metros (1.155 mh
setenta e nove graus norCeste (790 NE) e mil cento e sessenta metros
(1.160 m), trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos nórdest~
(36° 45' NE), respectivamente. Esta autorizacão é outorgada mediantt; as condições do artigo 16 do Código de Minas e seus números I,
li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O 0oncessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único· do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões Ue
solo· e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização ser'á fiscalizado pelo Df~
partamento Nacional da Produção Mineral e. gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, ·na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa,. que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos seiscentos e oitenta e cinco mil réis (2 :685$000) e será transcrito no livro própr.io
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura ..
AI_'t. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
õ3.0 da República.
GETULIO VARGAS .

Carlos de Souza Duarle.

DECRETO N. 8.148-

DE

31

DE OUTUBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Gabriel Caúla Soares a pesquisar micà,
caolim e cristal de rocha no municipio de Bicas do Estado tü:
Minas Gerais

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituiç~o e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0· Fica autorizado o cidadão brasileiro Gabriel Caúla
Soares a pesquisar mica, caolim e eristal de rocha no ímovel de sua
propriedade denominado "Fazenda da Cachoeira", nos lugares "Pasto
da-Chácara", "Pasto da Cachoeira" e "Pasto da Serra''., situado no distrito de Peqlierí, município de Bicas do Estado de Minas Gerais. numa
área de sessenta e dois hectar-es e dez ares (62,10 H a), limitada- por
um polígono mistilíneo tendo como ponto de partida a confluência
dos córregos da Chácara e Santo Inácio. nas proximidades Ja pede
da Fazenda Cachoeira e cujos lados teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: da confluência cihida, subindo o córrego
da Chácara numa, extensão de setecentos e setenta e cinco metros
(775 m) até o ponto em que a rodovia Sarandí-Pequerí transpüe o
mesmo. Segue-se pela rodovia .Sarandí-Pequerí na direção suüéste
numa extensão- de setecentos e setenta metros (770 m), até o entroncamento da Estrada da Serra, na divisa com a Fazenda Carrasal seguindo com rumo trinta e quatro graus e trinta minutos sudoéste
(34°30'SW) e duzentos e quatro metros (204 m); oitenta e seis .graus
su,doéste (86°SW) e cento e trinta e oito metros (138m); sessenta e Q.ois
graus e quarenta minutos noroéste {62°40'NW) e cento e quatorr.e metros (114m); sessenta graus e trinta minutos noroéste (60°30'.N\V) e
duzentos e dezenove metros (219 m); três graus e trinta minutos
noroéste (3°30'NW) e setecentos e vinte e cinco metros (725 m);
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um grau e vinte e oinco minutos nordeste (1°25'NE) e vinte e um
metros e quarenta centímetros (21,40 m) : seis graus e vinte e f,inco
minutos nordéste (6°25'NE) e vinte e oito metros (28 m); zero graus
e· cinquenta minutos nordéste (0°50'NE) e trezentos e sessenta e quatro metros e cinquenta centímetros (364,50 m) ; cinco graus e cinquenta minutos nordéste_ (5°50'NE) e cento e um metros e :;;etenla
centímetros (101,70 m) até a margem do córrego Santo Inácio donde
seguindo-o ü jusante numa extensão de quatrocentos e noventa e
cinco metros (495 m) atinge-se o ponto de partida. Esta autorizaóão
é outorgada mediante as condições. do art. 16 do Código de Minas e
seus núineros I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não ex- .
pressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minás.
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.

Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados· no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 O título da autorizaoão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de seiscentos e trinta mil réis
(630$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposü,~ões em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941, 120° da Independência
e 53° da República.
G-ETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1·te.

DECRETO N. 8.149-

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1941

Altera, sem aumento 'de despesa, as tabelas numéricas do pessoal
extranumerário-mensalista do Conselho. Atuarial, do Ministério
do Trabalho, Indúst1·ia e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensa-lista do Conselho Atuarial, do Ministério do Trabalho [ndústria e
Comércio, aprovadas pelo decreto n. 7 .122, de 30 de abril último,
ficam substituidas pelas que se enContram anexas a este decreto.
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Art. 2.o A despesa, na importância de 116:400$0 (ce.nto e dezesseis contos e quatrocentos mil réis), será atendida peia dotacão
orçamentária própria, constante da Verba I - Pessoal, ConsignaÇão·
n - Pessoal extranumerário, Subconsignação 05 - MensaJistas, do
vigente orçamento daquele Ministério.

Art. s.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

1\!INISTÉR!O -

TRABALHO, INDúSTRIA E ,COllltRCIO

REPARTIÇÃO -

CONSELHO ATUARIAL

TABELA NUMÉI\ICA

N:úmero

Funçtio

1

Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório
Praticante de Escritório ..
Servente . ...............

1
1

1
2

Ref. de
salário

VII
VIII

IX
X
XI
VI

v

Salário
mensal

400.$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
300$0

Despesa
anual

4:800$0
5 :tJ00$0
6:000$0
6:600$0
7:200$0
4 :200$0
7:200$0

---41:400$0

8

---0

TABELA Nl[MÉRICA SUPLEMENTAR

Número

3
1
4
8

Funçã-o

Escriturário
Escriturário
Escriturário

Ref. de
salário

XII
XIII

XV

Salário
mensal

650$0
700$0
900$0

Despesa
anual

23:400$0
8:400$0
43:200$0

---75:000$0

----
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Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 8.149 de 3 de novembro de 1941:

CONSELHO ATUARIAL
TABELA ORDINÁRIA

1 -

Auxiliar de Escritório VII -

400$0

i . Cleonice da Cunha Soares.

1 -

Auxiliar de Escritório VIII -

450$0

1. Aloisio Mendes Corte Real de Assunção.
1 -

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1 . Odette Masi.
1-

Auxiliar de Escritório X -

55060

1. Maria do Carmo Passos de Miranda.

1.- Auxiliar de Escritório Xl -

600$0

1 . Zulmira de Castro Santos.

'f -

Praticante de Escritório VI -

350$0

1. Vago.
2 - 'Se>·vente V -

300$0

i. Fernando Rodgheri.
2. Darwin Demosthenes Spener.
DECRETO N. 8.149 (continuação)
'rABELA SUPLEMENTAR

3-

Escritw·ário XII -

650$0

1. João Ferreira Leite Junior.
2. Mario do Carmo Negreiros Sayão Lobato.
3. Pericles Augusto Galyão.

1 -

Escritu1•ário XIII -

700$0

Escriturário XV -

900$0

:1.. Mariah de Carvalho.

4 -

1. George Law Bandeira de Mello.
2. Marina Andrade.
3. Napoleão Dourado.
4. Raymundo Alves Pequeno.
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DECRETO 'L 8.150 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1941

AproVa projeto e orçamento para a execução de novos melhoramentos
na estação de Pedro Nolasco, da Estrada de Ferro Vitória a Minas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe-

re o ar-t. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na impor1tância de 30:261$0 (trinta contos duzentos e sessenta e um mil réis),
, que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, para a execução de novos melhoramentos na estação de Pedro
Nolasco, da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia
Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A.
Parágrafo único. As despesas com as obras de que trata este
decreto, depois de apuradas em regular tomada de contas, correrão
por conta do produto da arrecadação da taxa adicional de 10 %, nos
termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETUL10 VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.151 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

f941

Autoriza o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a pesquisar magnesita e
associados no municipio de Brurnado do Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr.eta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a pesquisar magnesita e associados em terrenos da fazenda Cordeiro- Tamburí, pertencente à Sociedade Brasil Minas Limitada, da fazenda Cacimba de Páu pertencente a Luperio, Arnobio e Manoel de Lima 0 da
fazenda Mineiro pertencente às famílias Alves e Amorim, numa área de
cento e vinte e nove hectares ( 129 Ha) limitada por um retângulo tenclo.
um dos vértices situado à distância de novecentos e oitenta metros
.{980m), rumo magnético trinta e seis graus e trinta minutos nordeste
(36° 30' NE), do cruzamento da estrada de rodagem de São Lourenço,.
com o córrego do Cuité e cujos lados adjacentes a esse vértice teem
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatro mil duzentos e setenta e nove metros (4.279m), rumo quarenta e quatro
graus nordeste (44° .NE) e trezentos metros (300m), rumo quarenta
e seis graus noroeste ( 46° NVV) . Esta autorização é outorgada me:...
diante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
Il, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente men.:..
cionadas neste decreto.
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Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se tio_
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágTafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, s-e
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 2.4
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propr-iedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
·solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discri-·
minadçs no art. 71 do mesl'f!O Código, na forma deste artigo.
Art. 6P O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto duzentos e noventa
mil réis (1 :290$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção ·Mineral do Mini.stério da "Agricultura.
Art. .7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120° da Independência e
1;30 da República.
GETULIO V ARGAi.

Cm·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.152-

DE

3

DE NOVEMBRO DE

19/d

Autoriza a Sociedade lmportadota Exportadora Lirnit'ada a pesquisar
manganês no m·unicípio de Saude do Estado da Baía

O Presidente da República. usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 7 ' *• letra a da Constituição e nos termo-s do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autoi·izada a Sociedade Importadora Exportadora
Limitada a pesquisar manganês em terras de propriedade de Fabriciano Maia e Rosa Linhares Maia situadas no lugar ''Pó de Serra", distrito e município de Saude, Estado da Baía, numa área de trinta e
quatro hectares, trinta e seis ares e v.i11te centiares (3'*• 36, 20 Ha.),
limitada por um pentágono, tendo um de seus vértices à distância
de dois mil duzentos e trinta e oito metros (2.238m), rumo cinquenta
e cinco graus noroeste (55°NW) do quilômetro quinhentos e nove mais
duzentos metros (Km509+200m) da-Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, linha Jacobina e cujos lados tem os seguintes rumos magnéticos
e comprimentos: vinte e sete graus e trinta minutos nordeste
(27°30'NE) e novecentos c noventa metros (990m); dez graus e trinta
minutos nordeste (10°30'NE)· e quinhentos e quinze metros (515m);
sessenta e nove graus e trinta minutos noroeste (G903Q'NW) e duzentos e cinco metros (205m) ; vinte graus e trinta minutos sudoeste
(20° 30' S\V) e mil quatrocentos noventa e dois ·melt·os (1. 492 m) ; setenta e um graus sudeste (71°SE) c cento e sessenta metros (160m).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do CóCoL de Leis - Vol. VIII
11
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digo de .Minas e seus números I, li. III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. z.o A concessionária da autorização pod~rá utilizar-se dü
produto da pesquisa para fins de dstudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autoriza~;:,ão será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2á
e no ·art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhaR estão sujeitas às servidões de

solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.

Art. 5.0 A concessionária da autorízação será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozar;\ dos favores dista'iminados no art. 71 do mesmo Código, na fol'rna deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinquenta mil
réis (350$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio do' Janeiro, 3 de riovembro de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarlí:.

DJ!:CHETO N. 8.153-

DE

3

DE NOVE~lBRO DE

1941.

c~utoriza

o chladáo brasileiro Luiz de Almeida 'Josephson a pesquisar
manganês no nwnicípiv de Santo Antonio de Jesus do Estado
ria Bai.a
O Pref>irtente da, República, usa-rido da atribuição que lhe r,onfere

O art. 74, letrn n, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de ,jann2ro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bta.sileiro Luiz de Alnu~-ida
Josephson a. pesquisar manganês numa área de quatrocentos o no~~:~nta
e quatro h\"lc'tares e quarenta ares (494,40 Ha) situada no munieíPJJ
de Santo Antonio de Jesus do Estado da Baia. e delimitada por llm
pentágono QUI?' tem um vértice a duzentos e cinquenta e quatro metros
{25·~ m) na dire~~ão sessenta e nove graus quarenta c cinco minutos
nordeste (69°115'NE) magnélico, da coúfluência do cóJTcgo "Lourival"
com o rio "Onha" e cujos lados a partir desse vértice teem os segui!lí'es
r,l_lmiH'imentos e rumos magnéticos: três ·mil oitocentos e cinquenh
metros (3.850 m) e vinte graus noroeste (20°NW), mil quatrooenlos
o quatorze metros (1.414 m) o Setenta g1·aus sudoeste (700S\V), lrôs
1nil o oitol~l:'utos c cinquenta metros (3. 850 m) e vinte grauS sudeste
i20° SN), mil mntros ( 1. 000 m), vinte e cinco graus nordeste (25DNE)
t· mil metros ('1.000 m) e sessenta e cinco graus sudeste (65°:3E).
Esta autol'JL.a(;{tO 6 outorgada mediante as condições do art. 16 cto
Código de MiPas- e seus números I, TI, III, IV, VII, IX e ouh'as do
.c. i fado Código não expressamente mencíonadas neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
pt·oduto da pBsquísa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
no parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem Of.o; motivos previstos nos números I e li do citado al't. 24
I! no art. 25 do mesmo Códigu.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
f!Olo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado 'Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favmes
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 O título da autorizaçãp de pesquisa, que será urna via
autêntica d%te decreto, pagará a taxa de três contos novecentos e
cinquenta mil réis (3 :950$0) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120.0 da
o 53.0 da República.

Independ~ncia

GETULIO VARGAS.

Carla• de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.15/t-

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão b1'a.sileiro Luiz de Alrneida Josephson a pesqu.isat
mangwuJs no municipio de Santo Antonio de Jesus do Estado
da Baia

O PreSide-nte da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, ldra a; da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz de Almeida
Josephson a pesquisar-manganês numa área de cemdhectares (100 Hay
">ltuada no munte.Ipw de f:;anto Antonio ale Jcsu~ o Estado da Bafa
e delimitada por um quadrado de mil metros (1.000 m) de lado tendo
'lTn vértic8 a duzentos e cinquenta e quatro metros (254 m), na
dweção sessenta e nove graus quarenta e cinco minutos nordeste
t69045'NE) magnético da confluência do córrego "Lourival" com o
rio "Onha ", cujos lados adjacentes a ~sse vértice te em rumos vinte
cinco graus sudoeste (25°SW) e sessenta e cinco graus noroeste
í 650NW) magnéticos. Esta autorização é outorgada mediante as cJndições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII,
)X e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização. poderá utilizar-se do
Pl'oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério H custeio
dos trabalhos.
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou· nula, na forma
Jo parágrafo único do art. 2-~ e· do art. 26 do _Código de l\Iina.s, se
o~·orrerem Of. motivos previstos nos números I e II do citado art. 211
e no art._ 2!"i do mesmo Código.
Art. 4. 0 A~ nropriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
~olo e sub-!;0/0 para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e ,JO
do citado G;Jdigo.
Art. '5.c ·O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamenu.~ Nacioval da Produção Mineral, e gozará dos favm·es
discriminados no art. 71 do mesmo Código.·
Art. ô.0 O título da .autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica (leste decreto, 11agará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será tranf>crito nó livro própt·io da Divisão de Fomento da Proaução i\-lineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Rio de .Janeiro, 3 de novembro de 1941, 12o.o da Independê-ncia

< 53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Ca-rlos de Souza Duarte.

DBGRETO N. 8.155-

DE

3

DE NOVE~1J3RO DE

1941.

Autoriza a r:idadüo brasileiJ·o Lu.i"J, de Almeida Jvsephson a. pesquisar
manganês no municfpio de Santo Antonio de Jesus do EdadO
da Baía

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, ldra a, da Constii.uição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985.
dt 29 de janeiro de 191.0 (Código de Alinas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz de Almeida
n pPsquisar manganês numa área de cem hectar.cs (100 Ha)
situada no município de Santo Antonio de Jesus do Estado da Baía e
•lelimitada pot' um quadrado de mil metros (1. 000 rn) de lado tendo
'Jm vértice a ccnt.o c. cinquenta c cinco metros (155 m), na dit'eção
vinte .e oittl graus quarenta e cinco minutos sudeste (28045'81~}
magnétiCo. da .confluência dos riachos "José Honorio" e "Riachão" e
o~ lados adj<wentes a esse vértice rumos oitenta. e cinco graus trinta
minutos nu!'oeste (85°30'NW) e quatro graus trinta minutos not·r.estl3
i 4°30'NE) magnéticos. Esta autorização é outorgada mediante as
,cundições du art. 16 do Código de Minas e seus números I, TI, In,
rv, VII, IX ') outras do citado Código não expressamente menc-ionadas
neste dec.rolo.
Art. 2. 0 O cuncessionário da. autorização voderá u"Lilizar-:;e du
produto da resquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalbo~:;.
Art. 3.o Esta autm·ização será declarada caduca ou nula, na for·ma
do paràgnl.fu único do art. 211 e do art. 26 do Código de l\Hnaa, se
c•eori·erem os rnotivos previstos nos números I e 11 do citado at't. 21
e no art. 25 do mesmo Código.
.r~sephson

165

A'rOS DO PODEH BXEÚ.G'l'l\10

Art. 4.0 As propriedades vizinhas eslão sujeitas às servidões rle
e sub-:::olo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e !tO
Jo citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos fav·ores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. ô. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
au lêntica dt~stc decreto, pagará a taxa de um conto de réis ( 1 : 000~0 l
~ será tn.nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da PJ·oclução J\'Iin!~ral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O ltevogam-se as disposições em contrário.
8 olo

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 19/d, 12o.o da lndeperldência
e 53.o da República.
GETULIO

V ARGAB.

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N' 8.156-

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1941

Autorida a Companhia Carbonifera Brasil" Ltda. a pesquisar carvão
mine1·al n9 mtÚiú:ípio de Cresciuma do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co!lfere o art. 711, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Códigó de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a Companhia Carbonífera Brasil Ltda.·
a pesquisar carvão mineral em terras de propriedade de Emeriuo
Minato, Pedro Benetoni, João Cechinel e Otavio Minato, localizadas
no distrito e município de Cresciuma, Estado de Santa Catarina, numa
área de vinte e nove hectares e noventa e nove ares (29,99 Ha), limitada por um triângulo mistilíneo constituído pelo lote número setenta e um (71) da planta topográfiOa cadastral das áreas concedidas ao Sindicalo Mineiro e Metalúrgico do Brasil Sociedade Limitada
e à Sociedade Carbonifera Prospera, conforme planta arquivada uo
Departamento Nacional da Produção Mineral. Esta autorização _é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e c;eus
números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá Utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério· e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta aulorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previslos nos números I e 11 do citado art. ~4
e no ar\. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedad.es vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Códiso.
·
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Art. 5.? A conç.essionária d<: au~orizaç.ão será fiscalizada P?lo
Departamento Nacional da Produçao .rvt;meral e gozará dos fav(_lres discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
{150$0), e será transcrito no livro .próprio da Divisão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120.0 da Independêneia
e 53.0 da República.
GETULio VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8.157

-DE

3

1941

DE NOVEMBRO DE

Aprova projetos e orçamentos para a construção de obras na estação
de Presidente Wenceslau. da Est1·ada de Ferro Sorocabana
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra -a, da Constituição, decreta:
·
. Artigo único. Ficam aprovados, em substituição aos de que trata
o decreto n. 6. 599, de 16 ri e dezembro de 1940, os projetos e orçamentos que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de
Orçamento'do Departamento de Administração do Ministério da V5acão e Obras Públicas, para a construção de um mangueirão, um embarcadouro de gado, com o respectivo desvio, e modificação do triftngulo de reversão na estação de Presidente Wenceslau, da Estrada de
Ferro Sorocabana.
Parágrafo único. AS despesas que forem realmente efetuadas
até o máximo dos orçamentos ora aprovados, na importrmoja total
de 54 :059$7i1 (cinquenta e quatro contos cinquenta e nove rnil setecentos e onze réis), depois de apnradas em regular tomada de contas, correrão por conta do produto da arrecadação da taxa adicional
de 10 o/o sobre as tarifas em vigor nas linhas de, concessão federal da
referida Estrada, no quadriênio 1938-1941.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 8. !58-. DE 3

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a instalação de uma caixa dágua na
estação de Joãq Neiva, da Estrada de Ferro Vitória a Minas

O Presidente da República, usando da atribuição que lbe confe·
re o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. F:icam aprovados o projeto e orçamento, na importância de 59:827$1 (cinquenta e nove contos oitocentos e vinte e sete
mil e cem réis), que com este baix-am, rubricados pelo Diretor da
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Divisão de Orçamento do Departamento de Administracão do Ministério da Viacão e Obras Públicas, para instalação de uma caixa dágua,
com capacidade de 100.000 litros, na estação de João Neiva, da Estrada de FerrO· Vitória a Minas, concedida à Companhia" Brasileira de
Mineracão e Siderurgia S. A.
Parágrafo único. As despesa<; com as obras de que trata este
decreto, depois de d.puradas em regular tomada de contas, correrão
por conta do produto da, arrecadação da taxa adicional de 10 %, nos
termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. R.159-

DE

3 DE NO\'EMBRO DE 1941

Aprova projeto C orçamento para a construção de um cais para embarque de minér·ios no porto de Vitór-ia

ú Presidenle da llepública, usahdo da atribuição que lhe confere
o art. ?!1, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o 'projeto e orçamento, na importância de 21.-343:440$134 (vinte e um mil trezentos o quarenta
e três -contos quatrocenLos e quarenta mil eento e trinta e quatro
réis), que com esLe baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão do
Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viaç.ão
e Obras Públicas, para a construção dt um cais especializado destinado ao embarque de minérios em larga escala, no -porto de Vitória,
concedido ao Estado do Espírito Santo.
Rio de .Janeiro, 3 de novembro de 19/d, 12ü.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lim(l..
DECRETO N. 8.160 -

DE

4

DE NOVEMBRO DE

1941

Altera, sem aumen;o de despesa, as tabelcu numéricas do pessoal
extranumerário-mensalista da Divisão âe Orçamento do M-inistério
da Agricultura

O -Presidente da República usando da atribuiçã'0 que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 As Ülbelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da Divisã1o d·e Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério da Agricultura, ap.rovadas pelo decJ'eto n. G.G67, de 31
ae dezembro de Hl40, fic'am substitui·das l)elas qne acompanham o
presente d·ecreto.
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Art. 2.o A despesa na importância de 292:200$0 (duzentos e
noVenta e dois contos e duzentos mil réis) será atendida pela dotaçã'o
orçamentária própria constante da Verba 1 - Pessoal, Consignaçã.o
II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do
Wgente orçamenVu d·aquele Ministério.
Art. 3.0 Revogam-s.e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembi'O de 19/d, 120.0 da Independência e 53.o ·a a República.
GE'l'ULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duart-e.

MINISTi:RIO

~

AGRICULTURA

Departamento de Administração
REPARTIÇÃO- DIVISÃO DE ORÇAMENTC
TABELA NUMÉRICA

Nümero

6

5
8
6

6
5
1

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Servente
,Servente

Ref. de
salá-rio

Funi_;jãO

de
de
de
de
de

Escritório ......
EScritório ......
Escritório ......
Escritório ......
Escritório ......

.................
........ .........
-

VII
VIII
IX
X
XI
VI
VII

Salário
mensal

400$0
1!50$0
500$0
550$0
600$0
350$0
400$0

37

Des:Pesa
anual

28:800$0
27:000$0
48:000$0
39:600$0
43:200$0
21:000$0
4:800$0
212:400$0

TABELA NUí\:'(Í~RICA SUPLEMENTAR

Nümero

1
3
I
I
I
I

8

Função

Escriturário ..............
Escriturário ..............
Escriturário ..............
Escriturário ' . . . . . . . . . . . . .
Escriturário ..............
Escriturário ..............

Ref. da
salário

Sa.lá.rio
mensal

Despesa

XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVIII

650$0
700$0
800$0
900$0
1:000$0
1:200$0

7:800$0
25:200$0
9:600$0
10:800$0
12:000$0
14:400$0

anual

79:800$0
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Rela(.:.ão dos extranumerários mensalistas correspondente- à tabela
numérica aprovaUa pelo decreto ú. '8.160, de 4 de novembro de
1941.
Departamento de Administração
DIVISÃO DO ORÇAMENTO
TABELA ORDINÁRIA

6 - Auxiliar de Esc1'it6rio V li -

_400$0

1. Alvaro Soares da Silva.

2.
3.
4.
5.
6.

Carlos Falcão Alves.
Elisabeth Marinette Kaldenbcrg.
Elza Machado Borges.
Irene Veiga de Freitas.
Vag-o.
5 -

AuxUiar de Escritó1·io VIII -

450$0

1. Odette Lucas.
2. Haul Ferreira de Freitas.
3. Ruy AlYim Torres.
4. Vago.
5. Vago.
8 -

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. Clovis Joaquim ·de Campos Cautiero.
2. Gerson Lopes.

3. Joaquim Monteiro de Barros.
/1. José Francisco Pereira.
5. Julita Rey Novais.
6. Luiz Walter de Almeida Leite.
7. Maria de Lourdes Stranch.
8. Silas Coutinho Rocha.
6 -

Auxiliar de Escritório X -

550$0

1. Cecilia Santos Costa Rodrigues.
2. Celina dos Santos Costa.
3. Dirce de Menezes Lemos.
4. Harvey Pereira Giordano.
5. Jayme Bandeira de Mello Abreu.
6. Silvio dos Santos.
6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auxiliar de Escritório XI

Ana Pereira Braga e Silva.
Christo Napoleão D'Avila.
Dulcinéa Pereira.
Laura de Rezende Meira.
Maria Aurora Pegado Beltrão.
Pedro Augusto de Atai de.

~

600$0
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5.- Servente VI -

1.
2.
3.
4.
5.

350$0

Alberto Plácido Correia.
Frederico Sant'Anna.
Joaquim Serafim dos Anjos.
Oswaldo de Souza Ribeiro.
Valdemiro Bento da Silva..
1 -

Servente VII -

400$0

1. Nelson da Rosa Garcia.
TABEI,A SUPLEMENTAR

-

EscJ•iturário XII -

650$0

3- Escrit-urário XIII -

700$0

1. Armando Vianna.

1. Luiz Antonio de Lima Neto.
2. Luzia Helena da Fonseca.
3. Nelson Mourão dos Santos.
1 -

EscJ•itnráJ•io XIV -

800$0

1 . Moacyr Bezerra.
1 - Escriturário XV- 900$0

1 . Daniel Rocha.
1 -Escriturário XVI- 1 :000$0

1. Auto Celio Motta.
1 -

Escriturário XVIII -

1 :200$0

1 . Pery Maciel.

DECRETO N. 8.161-

DE

4

DE NOVEMBRO DE

1941

Altera, sem aumento de desp·esa, as tabelw; n'ztméricas do pessoal
ext''Mnumerd1"io-me'rn3alista do Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas
·

D

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.o As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-men:..:alista do Serviço d-e Fiscalização do Comércio de Farinhas, aprovadas Delo decreto n. 6.657, de 31 de dezembro de :19110,. ficam subst-ituídas pelas que se encontram anexas a .es:le decreto.

i7i

.1\TÓS DO PÓDER, EXECUTIVO

Art. 2. 0 A despesa, na importância d·e 938:400$0 (novecentos
e t,rihta e oito cont,o·s e quatrocentos mil réi5), será atendida à conta
da dotação orçamentária própria, constante da Verba I - Pessoal,
ConSignacão li - Pessoal Extranumerário, Subcvnsignaç.ão 05
Mensalistas, do vigente orcamento do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 19/d, 120. 0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duar-t·e.

MINISTÉRIO -- AGRICULTURA
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

REPARTIÇÃO

DE FARINHAS
TABELA NUMÉRICA

Nümero

Funçl:to

1 Armazenista ..............
4 Auxiliar de Escritório ......
4 Auxiliar de Escritório ......
4 Auxiliar de Escritório ......
4 Auxiliar de Escritório ......
3 Auxiliar de Escritório ......
2 Praticante de Escritório ....
·30 Inspetor ..................
10 Inspetor ..................
5 Inspetor Especializado .... :.
3 Inspetor Especializado ......
2 Inspetor Especializado ......
1 Motorista .................
1 Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . ..
8 Serventt: . ...............
2 Servente .................
1 Servente . . . . . . . . . . . . . . . .

.

~

.

Ref. de
salário

Salá.rto
mensal

Despesa.
anual

XI
VII
VIII
IX
X
XI
VI
XIV
XV
XVII
XIX
XXI
IX
IX

600$C
400$0
450$0
500$G
550$0
600$0
350$0
800$0
900$0
1:100$0
1:300$C
1:500$0
500$0
500$0
300$0
350$0
400$0

7:200$0
19:200$0
21:600$0
24:000$0
26:400$0
21:600$0
8:400$0
288:000$0
108:000$0
66:000$0
46:800$0
36:000$0
6:000$0
6:000$0
28:800$0
8:400$0
4:800$0

v

VI

VII

85

727:200$0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Nümero

Função

Ref. de
salário

~ A,uxiliar ................. .
5 Escriturário ............. .
1 Escriturário ........ · ..... .

XI
XIV

6
1

XXI

15

Inspetor ................ ..
Inspetor , ........ , ....... .

Salário
mensal

600$0
800$0
1 600$0
1 500$0
1 800$0

Despesa
anual

14:400$0
48:000$0
19:200$0
108:000$0
21 :600$0
211:200$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Relação dos extranumerários mensalistas correspondente à ta4 de novembro

bela numériea aprovada pelo decreto n. 8.160 de
de 1941.

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO COMióRCIO DE FARINHAS
TABJ~LA ORDINÁRIA

1-

Armazenista XI- 600$0

1. Antonio dos Santos e Silva.

4 - .4..uxiliar de Escritório VII- 400$0

1. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
4 -

Auxiliar de EscrUório VIl! -

450$0

1. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
/1. Vago.
4-

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. Glória Fialho Vasques.
2. Leomar Fernandes da Silva.
3. Maria Helena de Paiva Eustachio.
4. Severina Helena Barbosa Maris.

Auxiliar de Escritório X -

4 -

550$0

·1 . Carmen de Medeiros.
2. Francisco Niemeyer Barreira.
3. Ilma Cirne.
4. Nice Denis Pereira.
3-

Auxilia>' de Escritório XI -

600$0

1. Dilma de Oliveira Leitão.
2. Irene Ribeiro.

3. Wanda Martins.
2 -

Pmticante de Escritório VI -

1. Antonio da Cunha Pinto.
2-. Máximo Coutinho.

350$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

30- htspetm· XIV- 800$0

1. América Moretz-Sohn de Castro Lacerda.
Antonio Braz de Morais Barbosa Filho.
Antonio Orle.
Aristoteles Mendonça.
Clemente José de Oliveira.
Domingos de Cilo.
7. Fábio Gollet e Silva.
8. Heleodoro Siqueira Azevedo.
9. João Pires da Fonseca Filho.
1o. José Caetano Covêllo.
11. Manoel José Nunes do N:ascimenlo.
12. Otávio Carrera.
13. Perceu Duarte Lima.
14. Wulter Silva Cruz.
15. Vago.
16. Vago.
17. Vago.
18. Vago;
19. Vago.
20. Vago.
21. Vago.
22. Vago.
23. Vago·.
24. Vago.
25. Vago.
26. Vago.
27: Vago.
28. Vago.
29. Vago.
30. Vago.
10- Inspetor XV - 900$0
2.
3.
4.
5.
6.

1. Adail Queiroz de Vasconcellos.
2. Àgenor Gomes de Oliveira.
3. Agnaldo' Viveiros da Fonseca.
4. Cor,..J esu Lopes Cury .
5. Dilio de Oliveira.
6. Edgardo de Barros H Vasconcellos.
7. José Uaetano da Silva.
8. José Teóphilo Travdssos.
9. Mário Arnal Duran.
1O. Ma teus Mastrangelo.
5 - Inspetor Especialü"du XVIl- 1:10080

1 . Ernani Costa Barbosa.
2. Mario Catta Preta.
3. Mauricio Helena de Castro Barreto.
,L Tito Joaquim do Lemos Netto.
5. Vago.
3 - Inspetor /Especializado XIX- 1 :300$0
1. Fl'anc.isco Xavier Bassols 11onsarr.o.
2. Lázaro Sebastião Sampaio Leite.

3. lloberto Bittencourt dos Santos.

1.73
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2 -

Inspetor Especializado XXI -

1 :500$0

1. Achilles Sean: de Oliveira.
2. José Francisco dç. Rego de Bonis.
1 -

Motorista IX -

1. Paulo Dias de Carvalho.
1 - Porteiro IX '1. Hermogenes Alves Madeira-.
8 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servente V -

500$0
500$0

300$0

Alfredo Amaro Garcia.
Antonio Ramos da Silva.
J osB Antonio de Azeredo.
Moacy'r Gonçalves Moreira.
Antonio Paiva.
Vago.
Vago.
Vago.

2 -

Servente VI -

350$0

1 . Silvio Gomes.
2. Sinfronio Bonifacio dos Santos.
~ Se>·vente VII 1. Moacyr Duque Cezar.

400$0

'rABELA SUPLEMENTAR

2 - A nxiliar XI L Emilia Regina Falcão.
2. llan Paes de Oliveira.

600$0

5 ·_ Escritvrário XIV - 800$0
Ali na de 1'1enezes Bentes.
Aspásia de Menezes Bastos.
Idalina Borges de Menezes.
José Chagas Pinto.
5. Olga Ada Seco.
1 - Escriturário - 1 :600$0
1. Joaquim Pinto de Araújo Neto.
6 - Inspetor XXI - 1 :500$0
1. ·Amadeu Duarte da Conceiç-ão Junior.
2. Ariosto Fontoura Coelho.
3. Guilherme Xavier Miranda Junior.
4. Severino Barbosa Maris.
5. Trajano Augusto Ubatuba.
6. Vago.
1-- Inspetor-- 1:800$0
1. Paulo de Menezes Bentes.

1.
2.
3.
4.
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DECRETO N. 8.162- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1D41

Altera, són aumento d'e despesa, as tabelas numàicas do tJessou.l e.Y.:tranumerdrio-mensàlista da Dh·etoda Ge1•al do Depa1'tamerito Nacional de Educação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 As tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista da Diretoria Geral do Departamento Nacional de Educa(;üo, do
Ministério da Educação c Saude, aprovadas pelo decreto n ..- 6. f.67, de
31 de dezembro de 19110, ficam substituidas ·pelas que acompanham o
presente decreto.
Art. 2. 0 A despeHa, na importância de 127:800$0 (cento e vinte
e sete contos e oitocentos mil réis), será ateridida pela dobH;áo orçamentária própria constante da Verba 1 - PesSoal, Consignaç5o Jl
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçament? daquele Ministério.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capane ma.

MINISTtRIO -

EDUCAÇ10 E SAUDE

Departamento Nacional de Educação
ImPAllTIÇÃO -

DIRETORIA GERAL

TABELA NlJMÉRICA

NCuriero

Dcnlisla
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
1 Servente

2
I
2
2

10

Função

...... ' ... ' ' ...
de
de
de
de
de
'

JJ:::scritório ......
Escritório ......
EscrHórjo. , ....
Escritório ......
Escritório ......

..... ' ....... ..
'

Ref. de
aalário

Salãrio
mensal

XV
VII
Vlll
IX
X
XI

900$0
400$0
450$0
500$C
550$0
600$1
300$0

v

Despesa
anual

10:800$0
9:600$0
5:400$0
12:000$0
13:200$0
7:200$0
3:600$0
61:800$0
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TABP:LA NU~'lÉRICA 3UPLEMENTAR

Salário
mensal

Ref. de
salário

Função

Nú.mero

i Assistente de Ensino.
1 Escriturário ............. .
1 Escriturário ............. .
4 Servente ................ .

XV
XVI
IX

'1 :600$0
D00$0
1:000$0
500$0

Despesa
anual

19,200$0
10:800$0
12:00080
24:000$0
66:000$0

7

Relacão dos extranumerários mensalistas correspondente à tabela nuinérica aprovada pelo decreto .1. 8.162 de 4 dA novembro
de 1941.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
J!RETORIA GE!lAL
TABELA ORDINÁRIA

1. . - Dentista X V -

900$0

f. João Baptista Freire.

2 -

Auxiliar de Escritó>·io VII -

''00$0

1. Virginia Corrêa Jlessoa.
2. Vago.
i -

AttX'iUat de Escritório Vlll -

4.50$0

1. Albertina d8 Allneida Carvalho.
2-

AuxiLiar de Esc1·itúrio IX -

500$0

i. Eglia Carvalho Vieira.

2. Ester Augusta Calmon Hol!iday.
2 -

Auxiliar de Esr.:1•itório X -

550$0

1. Càrmelila Epifanio Pereira.
2. Maria José Guimarães Ferreira.
1 -

1l uxiUar de Escrit61·io XI -

1. Hilda Tejxeira Dias.

1 -

Servente V -

1. Sebaêtião Luiz Balduino.

300$0

600$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO
lJ'ABELA SUPLEMENTAR

I - EscritU1·drio XV 1. Ralph Cardoso Peç,anha.
1 -

900$0

Escriturá>·io XV I -

1 :000$0

1. Adhemar Bittencourt da Silveira.

1

~

Assistente de Ensino -

i :600$0

i. Antonio :B'ransen Bhcring.

4 -

Servente IX -

500$0

1. Belmiro da Silva Habelo.
2. José Domingos Araujo.
3. José Isidol'o da Costa.

4. Paulo Germano da Silva.

DECRETO i\'. 8.163 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1941

Concede à "Companhia Itatig, Petróleo-Asfalto e Mineração" Sociedade
A nónima, autotizaç{jo pa1'a funcionar como empresa de rnine1·ação
O P1·esidenle da Hepública usando da atribuição que lhe eonfere
o art. 7 4c, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei númern 1.'985, de 29 ele janeiro de 1940 (Código d~ :_\Iinas), decreta:
Art. L 0 .É concedida à "Companhia Itatig, Petróleo-Asfalto e Minerarião" Sócideade Anõnirna, com sede nesta Capilal, autorização para
funcionar como empresa de mineração exclusive o petróleo, rochas
betuminosas é. piro-lJeluminosas, de a·cordo com o que clispõe o art. 6. 0
§ L 0 do decr·elo-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrig·ada a cumprir integt·alrnenle
as leis e rcgulamcnlos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o
objeto ela referida ·autorização.
Art. 2.0 Hevogam-se aS disposições em contrú:rio.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1941, 120.0 da h!dep.endência e
53. 0 da Hevúlllica.
Gi<:TULIO VAHGAs:

Carlos de Souza Duarte_
'DECRETO N. 8. 164

~ DE

5

DE NOVE:r-.:1BRO DE

1941

Aprova as especificaçõss e tabelas para a claÚificação e fiscalização
ela exportação do trigo, visando a sua padronização

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74. da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94
Gol. de Leis - Vol. VIII
i2
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do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as cs.pecificavões e tabelas para a classificação e fiscalização da exporlaç.ão- do "trigo, visando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricul-

tura.
Art. z.o ·Revogam-se as disposições em

contrár~o.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
c 53.0 da Jlepública.
G'~'l'ULIO VMWAS.

Carlos de Souza Duu'J'te.

Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da expor ...
tação do trigo, baixadas com o decreto n. 8.1.64, de 5 de novembro
de 1941, em virtude das disposições do decreto~lei n. 334, da 15
de março de 1938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.
Art. 1.0 A classificaçã.o do trigo, observadas as características das
re.spectivas espécies e variedades, será feita de acordo com ·as es·pecificações que ora se estabelecem na forma dos arts. 5.0 , 6.0 e 7. 0 do
regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 d trigo será ordenado por classes, segundo as respectivas variedadbs.
Art. s.o Cada \una das classes será dividida em três tipos com
as seguintes espm~ificações:
Tipo 1 - Grãos perfeitos, maduro~ . .secos, .sãos e polidos, de tamanho e cor própria, uniformes, isentos de .impureza.
'ripa 2 - Grãos perfeitos, maduros, secos, s§.os e limpos, de coloração própria e r;n.iformes.
Tolerância ~ máximo de 0,5 o/o de grãos carunchados ou danificados por insetos, 1 o/o de defeituosos e 1 o/o de impurezas.
Tipo 3 -;:- Grãos maduros, secos, sãos e sem unifm•midade de tamanho.
Tolerância - máximo de 3 o/o de grãos carunchados ou ctauificados por insetos, 5 o/o de defeituosos, 1,5 % de impurezas e 2 o/o de
grão.s partidos.
Art. !1..0 São eonsiderados defeituosos os grão.s chochos, ardidos,
brotados, partidos e impurezas, os torrões, pedras, fragmentos de folhas e calmos, sementes e outros corpos ~;;.·stranhos ao produto.
Art. 5. 0 Todo o trigo de safras anteriores ou misturado com o
produto de uma nova safra, será obrigatoriamente, classificado, den-·
t.ro dos tipos estabelecidos, como trigo velho.
Art. 6. 0 O trigo em que for verificGda a pre.senç,a de "carunchos"
ou outros insetos, vivos, se enquaàradc.. not> tipos acima descritos, só
poderá ser export.ado depois de expurgado.
,
Art. 7. 0 O trigo que por excesso de impurezas e de grãos defeituosos, não se enquadrar. nos tipos ora estabelecidos, poderá ser
rebenef'iciado ou classificado abaixo cto padrão.
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Parágrafo únjco. Mediante autorizaçãv prévia do Ser-vico de Economia Rural, podeJ·á ser exportado o trigo classificado abaixo do padrão quando se destine a fins industriais. ou for·ragem, sendo obrigatória .a· rospeetiva declaração.
Art. 8.0 A embalagem do trigo para exportaoão será feita em
sacos de aniagem ou de algodão, ·novos, resistentes e com a capacidade de 60 quilos, devidamente rr,arcados e cOm a indicac.ão do tipo
a· exportar.
Art. 9. 0 Os ('.erlificados de classificaoão, respeitadas as disposições do art. 36, do regularneüto n.provado pelo decrGto n. 5. 739, de
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 90 dias contados da
data da respectiva emissão.
Art. iü. As despesas relativas à classificação e à fiscalização
exportação do trigo. e bem assim aquelas previstas no regulamento
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 194.0, para trabalhos realizados a requerimento ou por so1ic.itaç:.ão de parte ou partes interessadaS, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela, por
quilo:
I - Classificação (art. 80) inclusive emissão de certificado . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
II -.Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certificado . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00!
III - Arbitragem (art. 84) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$003
IV - Inspeção oara os fins indicados nas alínea::; c e rl do
art. 79 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
V - Fiscaliza~,ão do comércio interno (art. 51) . . . . . . . . . .
$001
VI - Taxa de fisco.Ezação da exportação (art. 5.0 do decreto-lei n. 334, cie 15 de març.o de 1938, e artigos 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 2D de maio de 1940), inclusive
emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
da

Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de
Economia Rurál, com aprovac-ão do MinistTo da Agricultura.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1941, Dum·te.

DECRETO .N. 8.! 65 -

DE

5

Ga1·los de Souza

DE NOVEMBRO DE

19H

Atte-ta o item V do art. 7.0 das especificações e tabelas aprovadas
pelo decreto n. 6. 588, de 11 de dezemb1·o de t 940
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista 0 que dispõe
u art. 6.0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o artigo 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de ;naio
de 1940, decreta:
Art. 1.0 O item V do art. 7.0 das especificações e tabelas apro··
vadas pelo decreto n. 6. 588, de 1 1 de dezembro de 1940, passa a ter
a seguinte redação:
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"V - Fiscalizaç.ão da ·exportação (art. 5. 0 do decreto-lei número 334, de 15 de mar~.o de 1908 e arts. 81 e 82 do regulamento
aprovado pelo decreto. n. 5. 739):
a) Couros ............ - ............................... .

b) Peles

............................................. .

Art. 2.0

Revogam~se

!3005
$020"

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1941, 120.o da Jndenendêneia e
53.0 da Rcvública.
GE'l'ULIO

V ABGAD.

Cw·los de Sou.za Dum·te.

DECRETO N. 8.166-

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadâo hrasild1·o Pedro de Cama1'go a pesC,uisar mangant~s
e assoc·iados no nwnicipio de Barbacena do Estado de Minrts
Gerais

O Presidente tla Jlepúblic-a, usando da atl'ibui(;.flo que llw confere
o art. 71J., letra a, rla ConsLituic.;ão e nos Lermos do dcct·oto-lei Jl. 1.985,
de 29 de janeiro de 10'!0 (Código de l\'linas), dec1~eLa:
Art 1. 0 I•'ica autorizado o eidadão brasileiro Pedro do Camargo
a pesquisar mang::mês o a::>sociadoS numa área de tres hectares c noventa ares (a,\JO Ha) no lugar denominado Buraco do Lourell(;o, IÜStrilo de Ressaquinha., municÍpio de Barbacena do Estado de lHinas
Gerais, área essa Uelimitada pOr um polí.gono tendo um vértice a quarenta metros ( 40 m) rumo vinte e seis graus e trinta minutos nm.'deste (2GO 30' NE) da confluência do córrego Cataguá com o córrego
do Condé c cujos lados toem os seguintes eomveimenLos e orien.taoões
magnéticas: cem metros (100m), setenta o três graus nordesto
(73° NE); eonto e noventa o cinco metros (195m), cinquenta graus
nordeste (50° NE); noventa e cinco metros (95 m), dez graus nordeste (10° NE) ; cento c cinquenta metros (150m), setenta e cinco graus
noroeste (75° NVV) ; centO e dez metros (110m), f!llinzc graus sudoeste ( 15° S\V); cínlJ.UCnta metros (50 m), vinte c nove graus sudoeste
{29° SW) ; cento c setenta c cinco metros O 75 rn), quarenta e três
graus sudoeste (43° S\V): cinquenta e cinco metros (55 m), oitenta o
um graus sudeste (81° SE). Esta autorização ó outorgada mediante
as condir,.ões do art. 16 do Código de Minas c seus números I, Il, lU,
IV, 'VII, IX c outras do citado Código não CXlH'essamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O conco~siunário da aulol'izição poderá uLilizar:-sc do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 21! e do art. 2G do Código de .Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art.. 24

e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-'Solo para os fins da pesquisa, na forma dOs artigos 39 c tiO
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa.mento Na~ional da Produção ~1iileral ~ gor.arú dos l'::tyores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na 1orma deste artlgo.
Art. G.o O. título da autorização de pesquisa, que será nma via
autêntica deste decreto, pagará· a taxa ele cem mil réis (100$0) e será
transcrito no livro próprio ela Divisão do Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agl'icultum.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, G de novembro de 19'd, 120. 0 da Indci1enc!üncia e
53.o da Repúbliea.
GETULIO

VARGAS.

Cm'los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.107F1~ca

DE

5

DE :'iOVEiVTBRO

m: 19~1

autorizado o c·idadão b1·asileiro llerel'iano Zena'ide a pesquisat
cassiterita no munídpio de Joaze-ito do Estado da Paraíba

O Presidente da República, usando da atribÜiçfto que lhe confere
o art. 7 '*-, letra a, da Constituição· e nos termos do decreto-lei n. 1. 9Srl,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Mihos), decreto:

Art. 1,0 Fica .autorizado o cidadão· brasileiro I-Ieretiano Zenaide a
pesquisar cassiterita em terrenos da sua propriedade situados no lugar
denominado "Pedras .Pretas", distrito e município de Joazeiro de Estado ·da Paraiba, numa área de cinquenta hectares (50 Ha) limitad<t
por um polígono tendo um de seus vórtices à çlistância de quinhentos
e oitenta e oito metros (588 m), rumo sessenta e cinco graus noroeste
(65o'N_\V) de um marco em cimento na crista do "Lagedo dos Tanques" e cujos lados tecm os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: mil duzentos e quarenta e seis metros (1.246 m), rumo
cinquenta e cinco graus sudoeste ('55°SVV); seiscentos meLros (üOO m)
rumo trinta e cinco graus noroeste (35°N\V) ; cento e setenta metros
e setenta· centímetros (170,70 m), rumo cinquonta e cinco graus nordeste (55° NE); duzentos metros (200 m), rumo trinta e cinco graus
sudeste (35° SE); novecentos e oito metros (908 m), rumo cinquenta e cinco graus nordeste (55° NE); quatrocentos e trinta c quatro
metros (/134· m), rumo cinquenta e oito graus sudeste (58° SE) . Esta
:mtorizaç.ão é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de l\hnas o seus números I, U, III, ·IV, VII IX e outras do ciLada Código não expressamente mencionadas ileste decreto.
Art. 2.0 O concessionario da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos
Art. 3.0 Esta autoriza~;:.ão será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do arl. 24 e do art. 26 do Código de l'viinas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. ~. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
s.olo e sub-solo para oS fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código
o

o
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Art. 5.0 o concessionário da ·autorização será fiscalizado pelo De-partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titUlo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagar:\ a taxa de quinhentos mil réis (500~0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de E'ornento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
'
Art. 7.0 Revogam-se as disposü;ões em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO V Al\GAS.

Carlos de Souza Dua1·te.
DECRETO N. 8.168 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

Dispõe sobre a alteração do julgamento das condições

19H

de

mereci-

mento dos ftmciond1•ios públicos, para fins de promoção.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor.fere
o art. -74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o Os boletins de merecimento somente poderão ser alter-ados pelos Ministros de Estado, mediante provimento de ~'ecur·so interposto pelo funcionário.
Art. 2.0 Para efeito do processamento de promoções, os recursos
interpostos deverão ser decididos até o dia vinte dos mese'3 de março,
julho e novembro.
§ 1.0 Será passivel de punição disciplinar o chefe de servi•JO vu
repartição que impedir, por qualquer forma, o exame dos recursos
interpostos ou deixar de instrui-los.
$
§ 2.0 Caberá aos serviçOs de pessoal promover a decisão dos recursos no prazo determinado nest_e artigo e a aplicação da punição
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 3. 0 Não serão tornadas sem efeito· promoções, por ;nativo de
alteração de boletins de merecimento, nem será permitida a jnterposição de reCurso sobre os pontos atribuídos nos boletins de merecimento do quadrimestre anterior.
Art. 4.0 Revogam-se, âs disposições em contrário.
Rio de Janeiro~ 5 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência e
53 ° da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cnnha.
A. de Souza Gosta.
Eurico G. Dutra.

Henrique A. Guilherú.
João de Mendoúça Linw,.
Oswaldo Aranha.
Carlos de Souza Duarte.
Gustavo Gapanema.
Dulphe Pinheiro Machado.

Joaquim Pedro de .Sa!gadoPil/w.
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Aprova o regulamento par-a a fiScalização do comércio de adubos e
co1•retivos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 0onfere
o art. 711, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 5.0 do decreto-lei n. 3.802, de 6 de novembro de 1941, decreta:
Art. 1.0 .Fica aprovado o regulamento que com este baixa para
a fiscalização do comércio de adubos, substâncias fertilizantes e cor'retivos, destinados à lavoura, assinado pelo Ministro de Estado da
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duo:rte.
Regulamento - para a fiscalização do comérci'o de adubos, substâncias fertilizantes e corretivos destinados à lavoura, baixado pelo
decreto u. 8.169, de 6 de novembro de !941., em virtude das disposições contidas no decreto~lei n. 8.802, de 6 de novembro de 1.941.
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 1.0 A execução do presente regulamento cabe à Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional' da Produçilo
Vegetal, do Ministério da Agricultura, por intermédio:
a) no Distrito- Federal, da Secção de Sementes e Adubos;
b) nos Estados e no Território do Acre, das Secções de Fomento
Agdcola.

'Art. 2.0 O serviço de fiscalizaçüo será exercido pelos funcionários
técnicos das respectivas Secções e compreende:
a) verificação da pureza e valor de todos os produtos considerados no presente regulamento, sejam nas fontes de produç.ão ou nas
firmas comerciais que com os mesmos negociem;
b) colheita e exame de amostras nas fábricas, fazendas, depósitos, ar1n'azens, casas comerciais, trapiches, navios e mais onde quer
que se fabriquem, manipulem, guardem, vendam e transportem adubos,
substâncias fertilizantes e corretivos destinados à lavoura.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no presente arUgo, os funcionários encarregados da fiscalização, terão livre ingresso etn todos os lugares ou estabelecimentos públicos e particulares
indicados· na letra b, desde que provem sua identidade.
Art. s.o Nenhuma marca ou espécie, de adubo, substância fertilizante ou conetivo destinado à lavoura poderá ser vendida, sem ser
devidamente analisada e considerada em- condições de uso na agricultura, pela Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do D.N .P .•V.
do Ministério da Agricultura.
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Art. IJ:.o Quando forem encontrados, adubo·s, snbstftncias fertilizantes ou corretivos destinados à lavoura, em condições sm;peitas Cle
falsificação ou então, para simples efeito de controle, os funcionários
retirarão amostras para as necessárias análises.
§ 1. 0 Quando a falsificação for perfeitamente caracterizada, dP-verá ser feita a interdição ou a apreensão do produto:
· a) no caso de interdição, o produto ficará sob a guarda do próprio
responsavel· em poder de quem tiver sido encontr~do;
b) no caso de apreensão, o produto ficará depositado até o final
do processo. no almoxarifado da repartição fiscalizadora ou em outra
re.partição pública mais próxima.
§ 2.0 Em qualquer dos casos acima previstos, os funcionários
encarregados da fiscalização, observarão o seguinte:
a) da mercadoria suspeitada, coletarão quatro (4) amostras, sendo
uma destinada à análise química, outra, entregue ao- propriet:í..rio,
que dela passará recibo, a terceira,. arquivada na repartição fiscalizadora e a última finalmente, enviada à Diretoria da Divisão;
b) as referidas amostras serão acondicionadas de maneü·a inviolavel, etiquetadas e rubricadas pelo funcionário que as coletar, devendo
constar ainda nos respectivos autos e nas etiquetas, a declaraçfLo da
espécie, marca, lugar e hora da colheita,· bem como o nome c endereço
do responsavel;
c) lavrarão o respectivo termo, nele consignando· todas as ocorrências do ato e testemunhando-o se_mpre que possivcl;
d) farão, ao responsUvel, a notificação imediata, do ocorrido, por
escrito, juntando ao processo a prova do recebimento dessa nutificação.
§ 3.0 Nenhum funcionário poderá retirar' novas amoStras sem
que para isso tenha recebido prévia autorização elo Chefe da Secção
respectiva.
DO RIUHS'l'O

Art. 5.0 As casas comerciais, os fabricantes, manipuladores e todo
aquele que negociar com adubos, substâncias fertilizantes ou corr·r:tivus
destinados à lavoura, só poderão vender ou expor à venda, esse.s
produtos~ depois de estarem devidamente registados na respectiva
repartição fiscalizadora.
§ 1.0 De todos os pedidos de registo Ul)resentaclos às Secções de
Fomento Agl'Ícola nos Estados, será por estas tirada nma cópia fiel
para seu uso e imediatamente encaminhados os originais; à Diretoria
da D.F.P .. V. para o registo respectivo.
§ 2.0 Uma vez entregue nas Secções fisca1izadoras o pedido de
registo, considera-se o respectivo signatário, provisoriamente licenciado para o fim de negooi ar com os produtos relacionados nesses
seus pedidos, durante o tempo em que estiver ein andamento o pr·ocesso do seu registo.
§ 3.6 A concessão a que se refere o parágrafo anterior nrw inibe
o vendedor da responsabilidade pela venda de produtos que depois
da análise respectiva forem considerados fora das condições de cegisto,
conforme o art. 3.0 deste. regulamento~
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Art. 6.0 · Para registo das fáhriQas, são necessarws os se"guintes
esolarecimentos, prestados em requei'irnento selado, à repartic;.ão fis.:..
ealizadora:
a) nome da firma e ele seus sócios rcsponsaveis;
b) localidade, município c :li:stado, onde se achar situada, e res··
pectivo endereço;
c) matéria prima empregada, local de snU origem e produto do
qual foi ela cxLraida;
d) nome e marca comercial elos produtos de sPn preparo;
e) produção média anual.
§ 1.0 Tratando-se de estabelecimento eomc~rcial rcvendNlm·, o requeJ·ente dcvcl'ú declarar, alem do constante das alíneas a e ú do presente ar· Ligo, mais o seguinte:
a) nome e marca comercial dos produtos que vende;
I>) embalagem adotada;
c) as insti·uções de aplicação qne devem acompanhar obrigatoriamente cada produto.
§ 2. 0 ·']~anta- para os fabricantes como 11ara os manipuladoees ele
fórmulas comct·ciais, o requerimento de qne trata o prcscnlc at'tig·o,
deverá ser acompanhado do seguinte:
a) três (3) amostras de dois quilos ele cada espécie ou marca;
b) certidão da análiso quimica efetuada Pelo Instituto do Química Agrícola, do Centro Nacional de Ensino c Pesquisas Agronômicas,
on outro laboratório oficial indicndo pela D.F.P.V ., quando ni'io
localiímclo no Distrito Federal o estabelecimento a ser registado.
§ 3.0 Alem da certidão do que trata a alínea b, do parágrafo

deverão constar do requerimento as seguintes cleelarat,•.õcs:
a) tratando-se de princípio 'fertilizante, a composi<,:,ão quími0a
deverá esclm:ecer as percentagens sob a forma de: azoto, na su-::t expressão e\emcmiae - !\'; fósforo, expresso em anidrido fosfórico P205; potassa o cal, óxidos. respectivamente - K20 o CaO. ·,\l"o cas_o
de azoto orgânico, de 'azoto q.moniacal, de fósforo provcnicnt~ ele
detritos orgUnicos, c dos sais elo po_tássio, devem ser mencionadas as
matérias primas origin(trias c as indicações da matéria prima que
ll1cs coe1'espondcr;
b) a composiçfw dos adubos, substâncias fertilizantes e corretivos, devo ser indicada, não só. pela percentagem cios elementos básicos na forína da alinca antel'ior, corno pelas denominações eespectivas de azoto orgânico, nítrico, amoniacal; fosfato solnvel em ácido
cítrico a 2 o/o; fosfato soluvül em ciLnüo do amônia e em combinação
insoluvel; potassa soluvel em água c potassa en1 eombinação soluvcl
nas concli~~ões dos mótoclos analíticos em uso.
§ ;Lo l\, anúlisc rcfm•ida na alínea b do § 2.0 , para facilidade ao
inte1·essado, podcrú sm·. obtida por intermédio da repartição fiscalizadora competente.
§ 5.o O produ to, depois ele ::qwovado, tomará o número do certíficado da repartição, o qual será citado obrigatoriamente em todos
os folhetos de propaganda, notas ou faturas de vencias e etiquetas,
devendo ser usados para· esse fim, exelusivamentc, os seguintes termos: "Certificado em ..... de .......... , ... de 194 .... sob o número ........... da Divisão elo .F'oment0 ela Produção Vegetal, do
D.N.P.V., do Ministério da Agricultnra."

antorio~·,

186

ATOS DO PODER

EXEqUTfvO

§ 6.o Nenhuma venda de adubos poderá ser realizada sem que
seja acompanhada de uma fatura ou nota de venda na qual venha
declarada a composicão percentual mínima dos elementos fertilizantes nos mesinos contidos.
Art. 7. 0 Os fabricantes, importadores ou negociantes deverão
mandar inscrever na parte externa do invólucro da mercadoria ou na
etiqueta ao mesmo apensa, o nome e endereço do fabricante e a análise de garantia dos produtos, declarando a percentagem mínima de
cada um dos constituintes uteis que o produto contiver.

§ 1.0 A inScrição nos invólucros deverá ser feita da seguinte
maneira:
a) nome e endereço do fabricante;
b) nome do p1~octuto e marca da fábrica;
c) peso líquido do produto, expresso em quilos;
d) percentagem de garantia dos elementos uteis.

Art. 8.0 Havendo modificacão de marca ou de composição, em
qualquer dos produtos já licenciados, o interessado deverá requerer
imediatamente o· cancelamento da primeira e nova inscricão, observadas as prescricões· anteriores.
Art. 9.0 Os dispositivos do presente regulamento não se apJicam à venda de matérias estercorais, lixo, palhas,- cinzas, fuligens Oiversas; conchas, sarapilheira do mato e outros resíduos, a Critél'io
da D. F. P. V., quando vendidos com a sua denominação exata e
sem mistura.
DAS PENALiDADES

Art. 10. Comprovada que seja a falta de cumprimento das
exigências do presente Regulamento, ficam os illfratores passiveis das
seguintes penalidades:
a)' multa de 30 o/o a 50 % sobre o valor total da mercadoria-vendida; e, do dobro, na reincidência;
·
b) cassação temporária do Registo;
c) cassação definitiva do Registo.
§ 1.0 Incidirão tambem nas penalidades das alíneas anteriores
os que fizerem desaparecer mercadoria interditada ou apreendida.
§ 2.0 Quando a infração for referente à falta de registo, o infrator incorrerá na pena de multa, somente na reincidência e só
quando esta se verificar no mínimo sessenta (60) dias depois do registo postal da notificação da primeira falta, Otl da entrega desta referida notificação, quando feita em mãos.
§ 3. 0 Para a imposição e processo de cobrança da multa a que
se refere a alfnea a deste arLigo e para o processo das demais penalidades constantes· deste regulamento, serão seguidas as praxes em
vigor e dispositivos legais sobre a matéria.
Art. '11. A aplicação das sanções previstas na alínea â do artigo anterior cabe aos chefes das secções executoras do presente regulamento; e, as sanções relativas às alíneas b e c, serão impostas
pelo d'iretor da Divisão de Fomento da Prod.ucão Vegetal, mediante
proposta do chefe da respectivà dependência fiscalizadora.
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Art. 12. Das penalidades imposLas haverá recurso, dentro do
prazo de sessenta (60) dias, primeiro, ao diretor da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, depois ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal, e, em última instância, ao ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Nenhum recurso poderá ser tomado em consideração sem que o interessado tenha feito o depósito da multa que
lhe houver sido imposta.
DAS DISPOSIÇÕES GER.-\IS

Art. 13. As análises a que se refere o presente regulamento,
poderão ser feitas por iniciativa direta, do Instituto de Qufmica Agrícola, das repartições executoras do presente Regulamento ou por solicitação dos interessados.
Parágrafo único. Essas análises estão sujeitas ao pagamento das
taxas constantes da tabela de preços aprovada pelo ministro e proposta pelo Instituto de Química.
Art. 14. As cinzas, marnas, ossos, conchas, matérias estercoruis, residuos de fábricas, matadouros, etc., que tenham sofrido qualquer preparação ou manipulação, ficam sujeitos às mesmas prescrições do presente Regulamento.
Art. 15. É proibido expor à venda misturas destinadas à adubação: ·
a) em que o azoto orgânico figure em forma de farinha de couro, pelos, turfas, resíduos ·de cortume e resíduos de mangue;
b) em que exista potássio em froma de fonolito, feldspatos moidos ou congêneres;
c) em que os fosfatos estejam sob a forma de apatita.
Parágrafo único. Das substâncias acima mencionadas, apenas a
apatita poderá ser vendida isoladamente.
Art. 16. Poderá o Governo Federal estabelecer acordos com
os governos estaduais, delegando, a estes, poderes para a execução
do presente Regulamento, na parte que compete às secções de Fomento Agrícola.
Art. 17. É facultado aos interessados, por meios idôneos, levar ao conhecimento do serviço da fiscalização, quaisquer infrações,
ou pedir as necessárias averiguações sobre produtos de cuja legitimidade suspeitarem.
Art. 18. Continuam em vigor as instruções baixadas pelo Regulamento aprovado pelo .decreto n. 14.·177, de 19 de maio de 1920,
e restabelecidas pelo decreto n. 17.313, de 12 de maio de 1926, em
seu art.- 20.
Parágrafo único. Median.te proposta do· diretor do Instituto de
Química Agrícola, poderão essas instruções ser alteradas, de acordo
com os progressos científicos qtie possam afetar a matéria contida
nas citadas instruções.
Art. 19. Para que os interessados possam satisfazer às exigências do presente Regulamento, fica.-lhes concedido o prazo de sessenta (ôO) dias, a contar da data da sua publicação.
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Art. 20. Os casos omissos no presente Regulamento serão r•esolvidos pelo ministro da Agricultura.
Art. 21. nevogarn-sc as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941.

Carlos de Sou.za Duarte.

DECllETO N. 8.170- .DE 6

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova o Reaulmnento do Estado Maior da Aeronáutica (E.M . .4<:?',}

O Presi.dento da República, usando da atrilmi!;ão que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição resolve:
Aprovar o Regulamento do Estado Maior da Aeronãuf.ica (E .iH.
Aer.) que a este acompanhá; assinado pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Aeronáutica.
Rio de Janeiro, em ô de novembro de 1941, 120.o da Independência ·e 53.0 da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Joaquim Pedro de So.laado Filho.

Regulamento do Estado. Maior da Aeronáutica (E. M. Ae:r.)

CAPíTULO I
OBJETIVO E 'ORGANIZAÇÃO

Art. 1.0 · O Estado Maior da Aeronáutica (E.M.Aer.) é o orgão
da concepção estrat~gica da guerra, no Ministériq da AeronáuliCtt ·e
da preparação logística e tática da Força Aérea Brasildra para suas
operações isoladas e em cooperação com as demais FOl'ç.as AITl1adas
da Nação.
§ 1.0 O E. M. Aer. é o orgão encarregado de preDartll' as deci~ões
do Ministro e de elaborar as Ordens e· instruções re!:>ultantes dessas
decisões, no que concerne à organização, à mobilização, à instrução e
tudo mais que se referir à preparação para a guerra.
§ 2.0 Compete ao E.M.Aer.:

a) coligir os dados necessários ao. estabelecimento dos planos de
operações;
b) estudar e decidir as questões relativas aos planos de operações de cuja elaboração final é encarregado;
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c) _estudar a defesa anti-aérea territorial, em cooper::toão com os
Estados-Maiores do Exército e da Armada e com os urgãos ·encarr-egados da defesa passiva;
d) estudar a organizaç.ão da .F .A.B. e propor as modificaç.ões
julgadas convenientes;
e) estudar a organizar;ão e propor as modificações .inlgadas convenientes no serviço e nas comunicações radiotelegráfir,a:;, telegráfi ·
cas e telefônicas, tendo em vista as operações aéreas e a defesa anti-·
aérea territorial;
f) orientar a ~nstrw;ão da F.A.B. e 'suas reservas:
1.0 - tendo em vista a fiel observâneia dos princípios s0bre os
quais se baseia a instrução da tropa e dos serviç.os, assim como •J estabelecünento de noveis princípios, orientando a ac;ão dos t.Omandos:,
2.0 ---:- organizando manobras aéreas interessando dois ou mais
comandos·· ele zona aérea e colaborando_ na m'ganização de manobras
aeronavais e ael'O-terrestrcs;
a) elaborar e atualizar os regulamentos, as Jnstrnç.ôes e outros
documentos correlatos necessários à F .A.B. e cuja pt:-cpar~H)iio ·não
compete às Diretorias, com as quais colabora ainda rnerliallte exame
final dos que por elas forem organizados, tudo visando garantir uma
completa unidade de doutrina e perfeita disciplin;:~ inteledual;
h) estabelecer as características de emprego que àevo possuir o
material aéreo, de transmissões e bélico; orientar o estudo e as experiências respectivas pelos orgi'íos competentes; determ'nar a c;uantidade e a ordem dr urgéncia de sua aquisição; indicar c,s modit'icayões
nos programas do aquisiç.ilo que estiverem sendo exJClÜ<:~.:Jos; estaho-·
lecer as dotações de material em geral;
i) estudar e preparar· a mobilização tio pessoal, dJ material e
industrial. ·
Art. 2. 0 O E.l\LAer. terá a seguinte organizaçã.o:

-

Gabinete ............................... . G.E.M.
t,a Divisão - Operações ................ . E.M. 1
2.a Divisão - Adextramento . . . ... ·· ..... . E.M. 2
3.a Divisão - Organização . . . ........... . E.M. 3
4.a Divisão - Scrvif;.os . . . -. ............. . E. i\I. 4
Secção Auxiliar . . . ..................... . E.l\J.S.A ..

Parágrafo único. A Secção Auxiliar grupa os serviços auxiliares
do E. M. Aer., comuns a· todas as .suas divisões, e comiJreonde:

-

Poctà.ria;
Ser·viços de protocolo, expedição c arquivo;
Scrvioo administral.ivo~
Mapoteca e Gabinete de Desenho.
CAPITULO li
DO GABINETE E DAS DIVISÕES

Art. 3. 0 Gabinete:
Trata da c.otTcspondência
Organiza à cifra. Protocola e
Reproduz, distribue c guarda os
tões polítj.co-militares. Publica

pessoal do Chefe do Estado Maior.
arquiva a correspondência sigilosa.
documentos sigilosos. 'l1rata das .:Jilesa revista aeronáutica.
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Art. 4.o A 1.• Divisão (E. M .1) -

Operações -

Compreende:

a) 1.• Secção ( 1-E. M.1) -Informações:

Organiza a busca de informaç:,õcs sobre a situação e a doutrina
aerü'náutica nos paises estrangeiros. Organiza diretivas e instruções
para os adidos aeronáuticos e missões aeronáuticas militares no estrangeiro. Trata das questões que dizem respeito aos adidos aeronáuticos e missões militares estrangeiras. Trata da criptotécnica. Organiza o serviço de informações em caso de guerra. Estuda e estabelece diretivas sobre o serviço de polícia e defesa dos segredos militares aeronáuticos. Estabece ligação com o Ministério das Relações
Exteriores.
b)' z.a Secção (2-E.M.i) -Operações:
Estuda e organiza os -planos de operações aéreas independentes,
assim como· em proveito do Exórcito e da Ai·mada, de acordo eom os
respectivos estados maiores. Estuda a defesa anti-aérea tenitorial
e ·costeira, em lig·ação com os estados maiores do Exército e da Armada. Estuda as c<iracterístieas de emprego que deve possuir o material aéreo, bólico e de transmissões a ser adotado. Estuda e pt·opõe
a organiz.ação da rede de rotas aéreas. Estuda e propõe o desdobramento das unidades e orgã.os de serviço no território nacional. Estuda
e faz propostas sobre a organização do serviço c das comunicações
radiotelegráficas, telegráficas e telefônicas, tendo em vista as onerações aéreas e a defesa aérea do território. Organiza, em colaboração
com a E.l\1.2, manobras aéreas e, em ligac;.ã'o com os estados maiores
do Exército e da Armada, organiza a parte aérea das manobras neronavais e aero- terrestres.

Art. 5. 0 A

z.a

Divisão (E.T'I'I.2) -

Adextramento- Compreende

a) t,a Secção (1-E.l\'1:.2):
Orienta a instruoão militar a ser ministrada nas diferentes escolas e
cursos do Ministério da Aeronáutica, principalmente na Escola de
Estado Ivlaior da Aeronáutica. Seleciona os oficiais candidatos à matrícula na E. E. M. Aet·.
Orienta a instrução e a difusão da instrução pre-aérea e premilitar.
b) z.a Secção (2-E.M.2):
Estuda e organiza diretrizes para o adextramento das uni-iades da F .A.B., os reg·ulamontos e as instruç,ões para o adextramcnto,
tendo- em vista as diferentes especialidades dessas unidades; o regulamento e o código de transmissões entre os elementos da F. A. B. e
as unidades do Exército e da Armada; reg·ulamentos ou instruções
para o emprego militar da fotografia aérea, da radiotelefonia e racHo ...
telegrafia.

Art. 6.0 A 3.a Divisão -

(E.M. 3) -

Organização -

Compreende:

1.a Secção- (1-E.M.3) -Organização:
Estuda e faz propostas relativas aos efetivos e à organização das
unidades, à constituiçflo e ao desenvolvimento da F.A.B., na paz e
na guerra. Estuda e regulamenta as questões relativas à. organizac;ão
territorial. Estuda e propõe a organização de novas unidades. Estuda e pl:opõe as dolações de material aéreo, material bélico, equipamento, cornbustivel e lubrificante.
a)
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b) 2.• SecÇão- (2-E.M.3) -Pessoal:

Estuda· e regulamenta o· serviço militar na F .A.B., de acordo
com a lei do Serviço Militar. Trata do recrutamento. Estuda e organiza o plano de mobilização. Trata da convocação das- reservas.
Estuda as normas para a utilização da aviat,:.ão civil na guerra aére:J..
Art. 7. 0 A 4.a Divisã\1 (E.M.4) - Servi~.os- Compreende:
a) 1.• Secção- (1-E.M.I,) -Serviços:
Estuda a eonstituição, a organizaç.ão e o funcionamento dos serviços da F. A. B. Regulamenta o funcionamento dos serviços na paz
e na guerra.
b) z.a Secção .- (2-E .l\f. 4) - Mobilização material:
Estuda a organização dos transportes de mobilü•.ação e concentração. Trata das requisições. Organiza a est.a.tfstiea. Estuda c organiza a mobilizar)ão industrial e material.
CAPí'rULO I1I
DO

PESSOAL

Art. 8. O cargo de Chefe do Estado Maior da Aeronáutica cnmpete a um 1Iajor-Brigadeiro do quadro ativo de Oficiais Aviadores.
Parágrafo úniceí. A nomeação do Chefe do Estado l\faior da Aeronática. será feita por dc<?.reto do Presidente da República.
Art. 9. 0 O Chefe do }~stado Maior da Aeronáutica será scgnndado
por um sub-chefe do Estado Maior, nomeado igualmente por d00reto.
,
§ 1.0 O sub-chefe do Estado I\-Taior será Um dos brigadeiros do
Quadro ativo de Oficiais Aviadores.
§ 2.0 O sub-chefe do Estado Maior desempenhará cumulativamente as funções de Chefe da 1.a Divisão (E.M.1).
§ 3. 0 Nos impedimentos do chefe do Estado Maior da Aeronáutica, o sub-chefe desernpenhaJCá as funç.ôes de chefe até que seja nomeado o substituto do primeiro, ou cesse o impedimento.
Art.. -!0. Os chefes de Divisão ~,;erão coronéis, nomeados pelo
Ministro mediante proposta do Chefe do Estado Maior.
Art. 11. Os chefes de Secção serão oficiais superiores, nomeados
do mesmo modo pelo l\'Iinistro.
Art. 12. Serão designados para. servir no E'stado l\Iaior da Aeronáutica, por proP'osta do respectivo chef'e os oficiais previstos necessários aos seus serviços.
Art. 13. Os oficiais superiores designados para servir no Estado
1
Maior da Aeronáutica devem possuir o curso de Estado Maior.
Art. 14. O cargo de chefe de Gabinete do Estado Maior da At~ro
náutica será desempenhado por um Tenente Coronel do quadro ativo
de oficiais aviadores, indicado pelo Chefe do Estado i\Iaior e nomeado por deereto.
0

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GE~AlS

Art. 15. O funcionamento do Estado-Maior da Aeronáutica será
regulado -por um Regi?nento Inte1'1W que estabelecerá os detalhes de
sua organização e as atribuições e responsabilidade do pessoal que
nela serve.
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§ 1.0 O Regimento Interno será organizado pelo chefe do· Eslado:rviaior. e submetido à aprovaç.ão do l\'linistro da Aeronáutica.
Art. _16. q Est~d.o-l\Iaior da Aeronáutica àeverá manter ligações
com as drl'eLonas nnlltares, com os comandos das zonas aéreas e com

os org·ãos afins de outros Ministérios.
Art. 17. As prcscriç.ões relativas à organizar]ão u ao funcionamen-

to dos estados-rnaioces constarão do Regulamento para o Serviço de
Estado-Maior.
CAPiTULO V
DISPOSIÇÕEU 'l'RANSlTÓRlAS

Art. 18. O Estado--Maior da Aeronáutica será constituidc pelos
elementos ela Diretoria do Aeronáutica I\lilitar e Diretoria d0 Aeronáutica Naval, encarregados elos SGl'vir;.os do sua competência.
Art. 19. Para efeito do at•L '10, os cursos de Est.ado-Maior do
Exército e o superjor de Guerra NaVal, enquanto não for organizado
o curso de Est.ado-fll'laior da Aeronáutica, serão equiparados a este
último.
Ar f, 20. Enquanto o nút11ero ele ofieiais com o curso de Estado~
Maior for insuficiente Dara as necessidades dos esLados-maiores da
Aeron:Jutica, porleriio ser ut.ilizados nestas· Junçõ_es oficiais de reconhecida cupaciclade profi~sional.
ArL. 21. As quatro Divisões do que tt·ata o artigo 2. 0 do presente
regulamento, ser5.o inicialmente grupados em duas, e do -.nm;mo moela
as SCC()Ões gnc ar. compücm serJ.o <l.rticub.das duas a duas, nas condições mais convenientes, a juizo do Ministro da Aeronáutica.
Ilio de Janoiro, 6 de novernbt·o de '19/d.
J oaquiln Pedro Salaado F-ilho.

DECRE'.l'O N. 8.171-

DE

6

QE I'OVE:MBH.O DE

19A1

Aprova, cmn allcnLçücs, os eslatntus Ja Cornpanlda llc Scau.ros Ma:J•if.i?nos e 1'crrest1'CS Rio-Granrlense, adotados 1Jela assembléia geral
dos sens acionütás, realizada a 28 ele jnnlw de 1 9H
O .Presidente dD. llcpúlJlica, alcndendo ao que requereu a Companhia do Seguros Ma1·ftimos c Torrestees Rio-Gl'andell.'5C, com sede
n::t l'.idadc do nio (:l'::tllrlc, Estado do 1Uo GJ'<Uld~ do Sul, autorií';acta a
funcionar pela CarLa-PalenLc n. i~l, de 18 de outubro do 1U02, em
operações do snguros ntarítimos o Lcl'l'o~Lrcs, resolve aprovar os seu:;
novos Pi:ilaLu tos, aduLados pcl:t as.scmblóia geral extraordinária dos respectivo;:; acionistas realizada a 28 de junho de 1041, mediante .as condi<:.ões seguintes:
I - Os novos esta~uLos súo aprovado3 com as seguintes altorac;.{Jes:
a) redija-se o primeip) período do art. 10:
"A dil'et.oria eabcm todos os poderes gerais do adrniüislração c os
especiais parn adquirir e alienar quai~;qucr bens moveis c imoveis,
assumir compromissos, assinar contratos, transigir, fixar e aceitar
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acordos e condições, renunciar. direitos, ·representar a Corhpanhia ativa
e passivamente, em juizo e fora dele, e 'em geral perante quaisquer
repartições e autoridades, e nas relações para com terceiros, nomear
e constituir agentes, representantes e,procuradores, bem como adnlitir·
e demitir empregados".
b) re~ija-se--.-o primeiro per-íodo· dO art. 14;:
"A diretoria chamará suplentes, a seu juizo, para substituição ric
diretores nos casos de vaga e impedimentO temporário,_ -sendo o ·diretor-gerente substituido em primeiro lugar pelo diretor-comercial, e os
demais pelos suplentes".
c) substitua-se o § 1.0 do art. 25 por:
"A eleicão far-:-se-á por escrutínio secreto, conforme o uso geral,
sén_do considerados elCiics. os candidatos_ que obtiverem maiória absvluta de votos, ressalvado o disposto em lei a respeito".
d) acrescente-se ao art. 29, após a palavra "maioria'', a. seguinte:
"absoluta";
·
li - As alteraç.ões consignadas na cláusula precedente deverão
ser aprovadas em assembléia geral extraordiriária dos acionistas, dentro do prazo de sessenta dias, contados ·da data da publicaç.ão deste
decreto.
III -A companhia continuará sujeita integralmente às leis e re~
gulamentos vigentês, ou que vierem a vigorar sobre o ·objeto da au- ·
torização a q~.e alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DEC!lETO N. 8.172-

DE

G DE

NOVEMBRO DE

1nU

Faz p-ública a rat-i('ícaçCio, por parte do Govm·no do h·aq-ue, da Convenção concenlente à indenizaç{j..o das molést-ias pro[iss-io·nais, adof(t'frt
em Genebra, a 2-1 de junho de 1934, po1· ocasião da 18.a ses;;üo da
Conferência Internacional do Trabalho
O PrCsidenle da República faz pública a ratificação,. por parte do
Governo do ll'aque, da Convenção concernente à indenização. das moléstias profissionais, adotada em Genebra, a 2_1 de junho de 1931, por
ocasião da 18~a sessão da Conferência Internacional do Trabalho - conforme comunicação feita ao Ministério das Relacões Exteriores pelo Secr~tariado da Liga das Nações, por nota· de 5 de agosto de 19/d, cuja.
traducão oficial ~companha o presente decreto.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 191'1, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
GoL de Leis
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TRADUÇÃO OFICIAL
LIGA DAS NAÇÕES

N. C. L. H .19H. V. -Genebra, 5 de agosto de 1941.
Sr. Ministro·:
Tenho a honra ele informá-lo de que o Sr. Ministro dos Nogóõios
Eslrangeiros elo Iraquc me transmitiu a ratificação formal, por P<lrte
de seu Governo, da Convenção concernente à indenização das mol(•stias.
profissionais (revista em 1934), adotada pela Conférência Intm·nacio-.
nal do Trabalho em sua décima oitava sessão (Genebra, 4-23 de junho
de 1934.)
.

Tenho, outrossim, a honra de informá-lo de que a referida i'atificáção foi registada pelo Secretariado a 25 de julho de 1941.
O texto da ratificação foi transmitido à Repartição Inte),'nacional
do Trabalho, para que seja publicado no "Boletim Oficial"

A presente notificação é feita para os fins do arL 5 da melt(·ionada C.onvenção.

Queira aceitar, Sr. Ministro, os protestos cta minha alta-consideração.

Secretário Geral interino, o Consultor Jurídico interiHo dü
-Assinatura ilegível.
Ao :-),·. Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos do
Brasil- \\i o de Janeiro.
P~~·,,

Sccr(•t.;~:·,;,do.

DECRETO N. 8.173-

DE

6

DE NOVEMBRO DE

19.11

Ap1·ova as especificações e tabelas para ·a classificação e (iscali::ai;iio da
expoTtação de aveia, visando a sua padronização.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 74 Ua Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6.o do
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento
aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificacões e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de aveia, visando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da AgTicultura.

Art. 2.0 Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941, 120.0 da Independêncitt e

53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Ca>•lÕs de Sou:a Duarte.
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Especificações e tabelas :Para a classificação e fiscalização da exportação da. aveia, baixadas com o decreto n. 8.i73, de 6 de novembro
de i94i, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de i5
de março de i938, e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 A classificação da aveia, Avena sativa, observadas as características das respectivas espécies e variedades, será feita de o:J.I)Ordo
oom as especifica~ões que ora se estabelec_em na forma dos arts. 5.0,
(\.0 e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio
de 1940.
Art. 2. 0 A aveia será ordenada por classes, segundo as respectivag
variedades.
Art. 3.° Cada uma das classes será dividida em três tipos com as
seguintes especificacões:
Tipo i - Grãos perfeitos, maduros, secos, sãos e limpos, de tama'nho e cor própria, uniformes, isentos de impureza.
Tipo 2 - Grãos perfeitos, maduros, secos, sãos e limpos, de coloraoão própria, uniformes.
Tolerância - máximo de 0,5% de grãos carunchados ou d~.nifi
cados por insetos, i o/o de defeituosos e i o/o de impurezas.
Tipo 3 - Grãos maduros, secos, sãos e sem uniformidade de tamanho.
·
Tolerância - máximo de 3 o/o de grãos carunchados ou danificados por insetos, 5o/o de defeituosos, 1,5 o/o de impureza e 2 o/o de grãos
partidos.
Art. 4.0 São considerados defeituosos os grãos chochos, ar·dido~.
brotados e partidos; e impurezas, os torrões, pedras, fragm.entos de folhas e calmos, sementes· e outros corpos estranhos ao produto.
Art.. 5.0 Toda a aveia de safras anteriores ou misturada com r--roduto de uma nOva safra será obrigatoriamente classificada, dentm dos
tipos estabelecidos, como aveia velha.
Art. 6:0 A àveia em que for verificada a presença de "carunchos''
ou outros insetos vivos, se enquadr~da ·nos tipos acima descritos, sú
poderá ser exportada depois de expurgada.
Art. 7.o A aveia que, por excesso do impurezas o de gri:ios t:efeituosos, não se enquadfar nos tipos ora estabelecidos, poderá :-·er rebeneficiada ou classificada abaixo do padrão.
Parágrafo único. Mediante autorização prévia do Serviço de Economia Rural, só poderá ser exportada a aveia classificada abaixo do
padrão, quando se destine a fins industriais ou forragem, sendo obrigatória a 1~espectiva declaração.
Art. s.o A embalagem da aveia para exportação será feita em sacos
de aniagem ou de algodão, novos, resistentes e com a capacidade de GO
quilos, devidamente marcados, e com a indicação do tipo a exporlat·.
Art. 9.o Os certificados de classificaoão, respeitadas as disposü;ôea
<lo art. 36, do regulamento aprovado pelo decretoc n. 5. 739, de 29 de
:maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 90 dias contados da data da
:respectiva emissão.
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Art. 10. As despesas relativas à classificação e à fiscalização ela
exp_ortac.ão da. aveia, e bem assil)l aquelas . previstaS: no regu)am~nto
~provado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos
realizadás a _r-equerimento ou por solicitação de parte ou partes interessadas, serão cobr'adas do aeordo ·com a seguinte tabela, por quilo:
I -

Classificação (art. 80), inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~001

Reclassificação. (at'l. 39), inclusive emissão de certificado . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . ..

$001

lii -

Arbitragem (art. 84) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

$003

·IV -

lnspecões para os fins indicados nas alíneas c e d do
·art. 79 .. ..... .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. . .. .. ..

*001

V -

Fiscalização do comércio interno (art. 51)...........

%001

VI -

Taxa de fiscalização da expm;tação (art. 5.0 do decreto-lo~ n. 334, de 15 de março de 1~38, e arts. 81 e
82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 191!0), inclusive emissão de certificado . .. .................................· ..

$001

li -

Art. H. Os casos omissos serão resolvidos pelo Sei·viço d-3 Ec.o-

nomia Rural, com aprovação do Ministério da AgTicultura.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1941. -

DECRETO N. 8.174.-

DE

6

Ca1·los de Souza Duarte.

DE NOVE~'lBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a class-ificação e fiscaltwçl],o
da exportação do ~'Timbó", visando a sua pad1'onização.
O Presidente da República, usando das atribnic,ões que llw, confere
o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6. 0 do
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as esnecificações o tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do "Timbó'', visando a smt.
padronização, assinadas pelo 1'vlinistro de Estado dos Negócios da Agt·icultura.
Art. 2.o Revog·am-se as disposições em cot.;J.trário.

Rio de Janeiro, 6 de noveffibro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos

d~

Souza Duarte

ATOS DO PODER -EXECUTIVO
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:Especificações e tabelas _para a classificação e fiscalização da exportação do "Timbó" ,.baixadas com o decreto n. 8.:174, de 6 de novembro
de 1941, em virtude" das disp.osições do decreto~lei n. 334, de 1.5 de
março de 1938 e do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1.940.

Art. 1. 0 A classifieaç.ão do timl>ó (Lonchoca1'pus nicon. AuhL
Bcnth. e Lonchocarpus m·ncú, Rrillip), para efeito de exportação,
será feita em três tipos, com os se-guintes característicos:
Tipo 1 - constitnido de pó, resultante da moagem das raizes, oa
seja tirnbó pulverizado, de coloração natural, isento de matérias estranhas, contendo no mínimo 5o/o (cinco por cento) de rotenona. 19%
(dezenove por cento) de extrativos totais e no máximo 10% (dez por
cento) de umidade, devendo as partículas respectivas passar integralmente em peneiras de z·oo (duzentos) fios por 645 milímetro':l quadrados, ou seja uma polegada quadrada.
Tipo 2 - conslituido de pó, resultante da moagem das raizes, ou
seja tirnbú pulver-izado, de coloração natural, isento de matérü.l-; estr·anhas, contendo 1 o/o (quatro por cento) de rotenona, 17 o/o (dezesset.apor. cento) de extrativos totais e no máximo 10% (dez por cento) de
umidade~ devendo 80% (oitenta por cento) das partículas respectivas
passar integralmente em peneiras de 200 (duzentos) fios p')i' 64;)
(seiscentos e quarenla e' cinco) milímetros quadrados, ou seja uma
polegada quadrada, e 99% (noventa e riove por cento) em penPirns
de 100 (cem) fios por 645 (seiscentos e quarenta e cinco) milímetrosquadrados, ou seja uma polegada quadrada.
Tipo 3 - constituido de pequenos fragmentos ele raizes tdturadas, on seja tirnbó -tritt1ra.clo, de coloração natura\, isento de matérias estranhas, contendo 2% (dois por cento) de rotenona, 12% (doze
por cento) de extrativos totais e nO máximo 10% {dez por ce!1to1 de
umidade, devendo as partículas respectivas passar integTalmeute por
peneiras de 12 (doze) fios por 645 (seiscentos e quarenta e cinr_.o) milímetros quadrados, isto é, uma polegada quadrada, e ficar retida.;; em
peneiras de 25 (vinte e cinco) fios por 645 (seiscentos e qnare.;:.b e
cinco) milímetros quadrados, ou seja uma polegada quadrada.
Parágrafo único. Todo timbó pulverizado ou triturado quR, pelo
aspecto, contextura e peecentagem de elementos ativos, n~lO eon·e~
ponda aos tipos a que alude o PJ'esente artigo será classificado abaj::w
do padrão.
Art. 2. 0 A embalagem do timbó será· feita em sacos de pa,peJ
"kraft" acondicionados em caixas de madeira.
·
Parágrafo único. Serão assinalados, em cada saco ou invólucro
o tipo e o teor dos princípios ativos correspondentes.
Art. 3.o Os depósitos para armazenagem do timbó dev.:m ser
cobertos, ventilados, Huminados e assoalllados ou de pavimentação
impermeavel.
Art. .1.o Os certifi~~ados de classificação, respeitado o disposto
no artigo 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29
di} maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua emissão.

ATOS DO PODE!l. EXECUTIVO

Art. 5.o As despesas relativas à classificação e fiscaliz!lção da
exportacão de timbó, é, bem assim, aquelas previstas no reguh:.mcnto
aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação' da parte ou partes
interessadas, serão cobradas de acordO com a tabela seguinte, tlor quilogramo:
I -

Classificação (art. 80), inclusive emissão de certificado

$020

fieclassifica~.:,ão

cortifü~ado

$005

UI -

Arbitragem (parágrafo único do art. 84). . . . . . . . . . . . . .

$050

IV -

Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d do artigo 79 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$003

Taxa de fiscalização da e_xportação (art. G.Q do decretolei n. 334,, de 15 de mar~:o de· 1938, e artigos 70, 81
e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 1940}, inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$010

II -

V -

(art. 3!)), inclusive emissão de

Art. 6. 0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Servi(}o de Eco_nomia Rural, com a aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 194:1. Dua1'te.

DEÇRETO- N. 8.175 ~4prova as

DE

7

Ca1'los de

DE NOVE~1BRO DE

Souzt;

1941.

esPecificações e tabelas para a classificação e {"iscalizO.ft1o

da exportação de "lentilhau, visando a sua pad1'onização

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 7 4' da Constituição e tendo em vista .o que dispõe o art. 6.0
do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do r~gula
mento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de lentilha, visando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agrtcultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120.0 da Independér:cia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Ca1•los de Souza Dum· te.

ATO.S DO PODER EXEG1JT1VO

Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de lentilha, baixadas com o decreto n. 8.175, de 7 de novembro de !941, em virtude. das disposições do decreto-lei n. 334, de
1.5 de março de 1938, e do regulamento aprovado pelo "decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 A classificação de lentilha Lens euulenla, Moench. obscryadas as caractedsticas das respectivas· espécies e variedades, se1·~
f(~ita de acordo com as especificações que ora se estabelecem na
forma dos arts. 5.0, G.O e 7:0 do regularnento aprovado pelo decrr.to
n. '5. 739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 A lentilha será ordenada por classes, segundo as respectivas variedades.
Art. 3.0 Cada uma das classes será dividida em três tipos r.":~m
as seguintes especificacões:
Tipo- 1 - grãos perfeitos, maduros, secos, sãos c })Olidos, de
tamanho e cor própria, uniformes, isent~s de impurezas.
Tipo 2 - grãos perfeitos, maduros, secos, sãos e limpos, de
coloração própria, uniformes.
Tolerânc.ia - má,ximo de 0,5 % de grãos carunchados ou danl!icados por insetos, 1 % de defeituosos e 1 % de impurezas.
Tipo 3 -- grãos maduros, secos, sãos e sem uniformidade de
tamanho.
Tolerâneia - máximo de 2 % de grãos carunchados ou oani:!icados por insetos, 3 o/o de defeituosos, 1,5 o/o de impurez;as e 2% de
~rãos partidos.
Art.. 4.0 São considerados defeituosos os grãos chóehos, ardido.~.
brotados c partidos; e impurezas: torrões, pedras, fragmentos. dt!
talos ou de vagens, sementes e outros corpos estranhos ao produto.
Art. 5.0 Toda a lentilha de safras anteriores ou mistm~actas com
o produto de uma nova safra, será obrigatoriamente classificadf\,
tientro dos tipos estabelecidOS, como lentilha -velha.
Art. ·6.0 A lentillia eín que for verific-ada a pJ·csença de· "cannochos~> on outros insetos vi_vos, se enquadrada nos tipos acima d0scritos, só poderá ser exportada depois de expurgada.
Art. 7.0 A lentilha qlie por excesso de impurezas c de grilos
defeituosos, não se enquadrar nos tipos especificados, poderá ser
rcoeneficiada ou classificada abaixo do padrão.
Parágrafo únieo. Mediante autorização prévia do Serviço de Economia Hural, poderá ser exportada a lentilha classificada abaixo rio
Jmdrão, quando se destine a fins industriais ou forrag·em, sendo obrigatória a respectiva ·cteclaraçã.o.
Art. 8. 0 A embalagem da lentilha, para exportaoão, será feita.
t?m sacos de aniagem ou de algodão, novos, resistentes e -com capacidade de 60 quilos, de,~idamente marcados e com -a indicação do
tipo a exportar.
Art. 9.0 Os eertific<J:los de classificação, respeitadas as djspofições do art.· 36, do regnlamento aprovado pelo decreto n.· 5. 739, de
29· de maio de 1940, serf~o válidos pelo ·prazo de 90 dias, contados da
data --da respectiva emissão.

200

ATOS fiO PODEn: EXECUTIVO

Art.. ·10 ... As despesas relativas à classificação e à fiscaliza~i'io
cb exporfar:ão de lentilha, e bem as~im .aquelas pre,:istas no rew,ialllCilto aprovado pe'o úecreto !l· 5. 7':-'9, oe 29 de_ J.?:ai~ ~-e 194.0. y:u·a
trabalhos' realizados a requernnento ou por sohCitaçao de- part'~ ou
partes interessadas, serão cobradus de acordo corri a seguinte t.U.iJda,
por quilo:

ç:tassificação (art. 80) inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II - .Rec_htssi,ficaQão (ar~. 39) inclusive emissão de em-lificado . . ............................. , . . . . .
Ill - Arbitragem (art. 84)..............................
IV - Inspeçõ,~s para os finS indicados nas alíneas c e d do
art. 79 ............................ ·. . . . . . . . . .
V - Fiscalização do comércio interno (art. 51),.........
Yl - T~xa de fiScalização da exportacão {art. 5.0 do decretolei n. 331,, de 15 de março de 1938, e arts. 81 e 82
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940), i~clusive emissão de
certificado . . :. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
I -

$001
· $001
S003
~001

$001

~001

Art. 11 . Os casos omi;;sos serão resolvidos pelo· Serviço de Economia Rural 1 com aprovação do Minisil·o da Agricultura.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941. Dtiarte.

DlêC!lETO N. 8.17G -

DE

7 DE

Carlos de Sou.:::a

NOVEôilH\0 DE

1941.

.'1prova as tJspecificações e i.abelas para a classi{ir_·w;ão e {iswli~!;~·io
da expoí·t:o.çü.o de ''e1·vU!w", visando a· sua padronização.

O Presfdcnte da rtcpública, usando das atribuições que lhe e..~n.~
o art. 7'~ da Constituição c tendo em vista o que dispõe o ·trt. C; •.J
tlu decreto-lei n. 33A, ele 15 de marGO de 1938, e o arL. {H do r·eg:Jlamento apcovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, decreta:.
Art. 1.° Fieam aprovadas as especificações e tabelas para a ·_(~las
sifica~.fiD e fiscalização da exportação de ervilha, visando a suJ. pa~h·onizuçüo, .aSsinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agril"ü!'C

~.;ultura.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário·.
Ttio de .Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120.0 da IndepcnJ'1ncia..
o 53.0 da República.
GE'fULIO VARGAS.

Carlos de . Souza

Duart~.

ATOS. DO PODER EXECl!TIVO

~Oi

EspeCificações e tabelas para a classi~ipação e fiSCalização da· exportaÇão de ervilha, baixadas com: o decreto n. S.i76, de 7 de· novembro de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei ·n. 334, da
:15 de março de 1938, e do. regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
·

Art. f.0 A classificação da ervilha, Pisum sativum, L. observadas as características das respectiv~s espécie's e variedades, será
feita de apordo com as especificaoões que ora se estabelecem na
forma dos arts. 5.0, 6.0 e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 2.0 A ervilha será ordenada por classes, segundo as respectivas variedades.
Art. 3.° Cada uma das classes será .dividida em cinco tipos com
as seguintes especificaQões:
Tipo 1 - grãos perfeitos, maduros, secos, sãos e polidos, de
tamanho e cor própria, uniformes, isentos de impurezas.
rripo 2 - grãos perfeitos, maduros, secos, sãos, e limpo3, de
coloração própria, uniformes.
,
~
Tolerância - máximo de 0,5·% de grãos carunchados ou danlfica~os por insetos; 1% de defeituosos e quebrados e 0,25% de impurezas.
rripo 3 - grãos maduros, secos, süos e limpos, ele coloração
prôpria sem tmiformidade de. tamanho.
Tolerância - máximo de 1 o/o de _grãos carunchados ou danificados por insetos; 2 o/o de defeituosos e quebrados e 0,5% de impurezas.
TiPO 4 ' - grãos· maduros,, secos e· sãos, de ·colo"ração própria,
:-;em uniformidade de tamanho.
Tolerância - máximo de 2% cie grãos carunchados ou darllficados por insetos; 3% de defeituosos e quebrados e 1 o/o de imlJUtezas.
rripo 5 - grãos partidos ou quebradoS, secos, sãos, limpos, sern
uniformidade de tamanho.
Tolerância - máximo de 0,5 % de impurezas·.
Art. 4.0 São considerados defeituosos os grãos chochos, ardido~.
brotados; e impurezas -..:.. torrÜ{';;;. pedras, fragmentos de talos ou
de vagens, sementes e outros 'coriYcs estranhos ao produto.
Art. 5.0 Toda a ervilha de safras anteriores ou misturad(). com
o prOduto de uma nova safr~~ . será obrigatoriamente classificada,
de-ntro dos tipos estabelecidos, comO ervilha velha..
Art. 6.0 A ervilha em que for verificada a presença de ''carunrllos" ou outros insetos vivos, f::l) enquadrada nos tipos acima desCJ'itos, só poderá ser exportada depois de expurgada.
Art.. 7.0 A ervilha que por excesso de impurezas e de grãos defeituosos e cal'unchados não se enquadrar· nos tipos ora estabelocHos,
poder!i ser n~beneficiada ou classificada abaixo do padrão.
Parágrafo (mico. Medinnt.e nutorizacão prévia do Serviço de Eeot1omia Rural, poderá ser exportada a ervilha classificada abaixo do
padrão, quando se destine a fins industriais ou forragem, sendo obrigatc'!:·ia a respectiva declaração.
·
Art. 8.0 A embalagcrp rla ervilha será feita, para exportação,
f'!Jl sacos de aniagem ou 'de algodão, novos. resistentes e com eal!u.eidade de GO quilos, devidamente marcados e eom a indicação do
llpo a exportar.
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Art. 9.o Os certificados de classificaçãO, respeitadas as disnosições do art. 36, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,· ·cte
29 de maio de !940, serão válidos pelo prazo de 90 dias, contados da
data da r·cspectiva emissão. .
·
Art. 10. As despesas relativas à classificação o à fiscalização
da exportação da ervilha, e bem assim aquelas previstas no regulamento acima citado, para trabalhos reapzados a requerimento ou
por solicitação de. parte ou partes interessadas, serão cobradas de
acordo com a -seguinte tabela, por quilo:
I ...:_ Classificação (art. 80) inclusive emissão de certifi-

cado . . .............. , ...... , ............... ·

~001

I t - Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certi-

Jil -

IV V -

Vi -

J'icado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbitragem ·(art. 84)..............................
Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d do
art. 79 ..••........•. :. • . . • . . . • . . . . . . • . • . . . . •
Fiscálizacão do coméreio interno (art. 51)..........
rraxa de· fiscalização da exportação (art. 5.0 do decretolei n. 334, de 15 de março de 1938, e arts. 81 e 82
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio -..de 1940), inclusive emissão de
certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$00!
$003
$001
$001

$001

Art. 1L Os casos 'omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941. Duarte.

DECRETO N. 8. 177 -

Carlos de Soma

DE 7 DE NOVEMBRO DE 1941

Aprova as especificações e tabelas pm·a a classificação e fiscalização
da expm'tação de. gergelim, visando a sua padronização
G Presidente da República, usando das atribuições que lho confere o art. 74 da Çonstituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6.o
do decretoclei n. 334, de 15 de março de 1938 e o art. 91, do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1~40, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação ,e fiscalização da exportação de gergelim, visando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da· Agricultura.
·
·
Art. 2.0 ReVogam-se as disposições em contr~rio.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de !941, 120.0 da lndependôncia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

ATOS DO PODER' EXECUTIVO
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Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do gergelim, baixadas com o decreto _ n. 8.i27, de 7 de novembro de t.94t,. em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de
t5 de março de :1.938 e do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.789, de 29 de maio de. 1940.
Art. L0 ·A classificação da semente de gergelim, observadas as
características das respectivas e.spécies e variedades, será feita- de
f.C.ordo com as especificações que ora se estabeleCem na_ forma dos artigos -õ.o. 6.0 e 7.0 do regulamento ai)l·ovado pelo decreto n. 5.739,-de
29 de maio de 1940. ·
A.rt. 2.0 A semente de gergelim será ordenada por classes, segundo
as ráspectivas variedades.
1\..rt. 3.0 Cada uma_ das classes será dividida em três tipos . com as
s·eguinte:., especificações:
Tip, 1 - grãof perfeitos, maduros e cheios, secos e limpos, de
tamanho c eor própria, uniformes.
Tolerância - máxima de 7 % de umidade, 1 o/c de impurezas ou
corpos estranhos, 1 o/o · de grãos chochos e 1 % de grãos ncgt~os Ou
queimados.
Tipo 2 - grãos perfeitos, maduros e cheios, secos, sãos e limpos,
de tamanho e cor própria, Uniformes.
Tolerância - máximo. de _8 % de umidade., 2 o/o de impurezas ou
corpos estranhos, 2 o/c de grãos chochos e 2 % de grãos negros ou
queimados.
Tipo 3 grãos perfeitos, maduros e cheios, secos, sãos e
limpos e sem uniformidade de tamanho e cor.
·
Tolerância - máxima de 9 o/o de umidade; 3 % de impurezas
ou corpo& estranhos, 3 % de grãos chochos, 2. % de grãos negros
ou queimados e 1 o/o de gr~os partidos ou quebrados.
Art. 4. 0 São consider3dos defeituosos os grãos chochos, brotados, verdes, Partidos; e impurezas as pedras, torrões, fragmentos
de folhas, talos, sementes e outror. corpos estranhos- ao produto.
Art. 5.0 Toda semente de gerS"elim de safras_ anteriores ou
misturada com produto de uma nova safra, será obrigatoriamente
classificada, dentro dos tipos estabelecidos, como semente de gerge!im velha.
Art. 6.0 A .semente de gergelim em que for verificada a presença de "carunchos" ou outros insetos ·vivos só poderá ser exportada depois de expurgada.
Art. 7.O A semente de gcrgelim que por e:h.""Ces.so de impurezas
e sementes defeituosas não se enquadrar nos tipos ora estabelecidos, poderá ser rebeneficiada oU C-lassificada abaixo do padrão,
· caso em que só poderá ser exportada mediante autorização do Ser.:..
viço de Economia Rhral.
·
Art. 8.0 A embalagem da sernento d13 gergelirn, para cxportaQ~o, será feita em sacos de aniagem oú algodão, novos, resistentes.
Art. .9.0 Os certificados de classificaoão, respeitadas as disposições do artigo 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, serão ''álidos por 90 dias a contar da data
da respectiva emissão.
Art. 10. AS despesas relativas. à classificação e à fiscalização
da exportação dt~. semente de gergelim, e bem assim .aquelas pre:vistas no regulamento aprovado .pelo decreto n. ·5.739, de 29 de
·maio de --1940, para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação de parte ·ou partes inte1·essadas, serão cobradas de acordo
com <t s-eguinte tabela, por quilo:
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I -

Classificação (arL 80) inclusive .emissão: de certificado . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
_li ·- Reclassificação (ài-f. 39) inclusive Cmissfio de cer-.
ti ficado ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - Arbitragem (art. 84) ........ , ................·.;.
IV - Inspeção para os fias indicados nas alíneas c e d do
art. 79 . .. . . . . . . . . . .. . .. . • . . .. .. . . . . . . .. . . .
V·- Fiscalização do comércio interno (art, 51) ......_...
VI - Taxa de fiscalização da exportação (art. 5. 0 do decreto-lei n. 334, de 15 marco de 1938 e ar!$. 81
e 82 do regulamento aprov_ado pelo decreto número 5. 739, de 29 de maio de 1940), inclusive
emissão de certificado .......•............ -..

$001
${)01
$003
$001
$00-1

$001

Art. 11. Os cas·as omissos serão ·resolvirlos pelo Serviço de Bconomia Rural, com aprovação do I\finist.ro da Agricultu_,.a .
.Rio de Janeiro, 7 de novembro·· de 1911. -

Carlos de Souza

Duarte.

DECRETO N. 8.178-

DE

7

DE NOVÉMBRO DE

19'11

Ap1·ova as especi{ícaçúes e tabelas pm-a a classificação e {iscaU:ação
da expm·tação de gi'rassol, visando a sua padt·onização
O Presidente ctã República, usando das atribuiç.ões qu·e lhe confere à art. 7 4 da ConstitUição e tendo em vis tu o que dispõe o art. 0. 0
do decreto-lei n. 334, de 15 de marco de 1938 e o art . 94 do regulamento aprovado iwlo decre·to n. 5.739, de 29 de maio de Hl·lO, decrrlta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tai)eJas para a cla3Mificaç,ão e fiscalização da exportação de girassol, visando a _sua padr·onização, assinada~ pelo _MinistrO de Estado dos Negócio5 da Agri-

cultura.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em conh;ário.
Rio de Janeiro. 7 de novembro de
e 53.o da República.

19~1;

12o.o da Independência

GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duw·te.
Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização' da expor..
tação de semente de girassol, baixadas com o decreto n. 8.!78 de 7
de novembro de. 194!, em vhtude das disposições do decreto-lei
n. 334, de 15 de março de 1938 e do regulamento aprovado pelo
decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 1.0· A classfficação da semente -de girassol, obser.vadas as
-características das resPectivas espécieS -e variedades, serã. .feita de
acordo com as especificaç.ões qne ora se estabelecem na forma dos <JI'tigos _5. 0 , 6.0 e 7. 0 do regulamento apr~vado pelo _decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 1940.

Art. .2.0 As sementes de girassol serão ordenadas por classes, segundo as respectivas variedades.
Art. 3.° Cada uma das classes· será dividida em três tipos com as
seguintes cspecificaç~es:
Tipo 1 - Sementes maduras e ·cheias, sãs, limpas e secas, df'
tanianho e cor próprios, uniformes.
Tolerância - máxima ele 7 % de umidade, 1 o/o de impurezas ou
corpos estranhos; i % de sement~s· c.hochas e i o/o de sementes negras
ou queimadas.
Tipo 2 _:_ Sementes maduras e cheias, sãs, limpas, secas, de
tamanho e cor próprios, uniformes·.·
Tolerância - máxima de .7 o/o de umidade, 1 o/o de impurezas ou
corpos. estranhos; 2 o/o de sementes chochas e 2 o/c de sementes negras
ou queimadas.
fiP" 3 - Sementes madtifas e cheias, sãs, limpas, secas e sem
uniformidade de tamanho e cor.
Tolerância - máxima de 9 _o/o de unid:.ide, 3 % de impurezas
ou corpos estrarihos·; 3 o/o de sementes chochas·j 2 % de sementes
negras ou queimadas e 1 o/c de sementes partidas ou quebradas.
Art. 4.0 São consideradas defeituosas· as sementes chochas, brotadas, verdes e partidas; e impureZas, as pedras, tor"rões, fragmentos
de folhas, talos, Sementes e outros corpos estranhos ao produto.
Art. 5. 0 Toda a semente de girassol de safras anteriores ou misturada com produto de nova saft'a, será obrigatOriamente, classificada, -dentro .dos tipos estabelecidos, como semente de girassol velha.
Art. 6.0 A partida de semente. de girri.s.sol em que for verificada a
presença de "carunchos, ou eutros insetos vivos só poderá ser exportada depois de expurgada.
Art. 7.0 A semente de girassol que, por excesso de impurezas
e sementes defeituosas não se ertquadrar nos tipos ora estabelecidos,
poderá ser rebeneficiada ou classificada abaixo do padrão, ca~o "em
que só poderá ser exportada mediante autorização do Serviço de
Economia Rural.
Art. 8.0 A embalagem da semente de girassol, para exportação,
será feita em sacos de aniagem ou algodão, novos, resistentes e com
a capacidade de 60 quilos, devidamente marcados· e com a indicação
d<> tipo a exportar.
Art. 9.0 · Os certificados de . classificaçã_o, respeitadas as disposições do artigo 36 dó regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739.
de 29 d..., maio de 194.0, serão válidos por 90 dias a contar da data
da respectiva emissão.
Art. 10. As despesaS relativas à classificação. e à fiscalização
da exportação da semente de girassol, e bem sasim aquelas previstas
no regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de
194.0, para trabalhos realizados a requer-imento ou por solici.tação
de parte ou partes interessadas, serão cobradas de acordo· com a seguinte tabela, por quilo:
I - Classificação (art. 80) inclusive emissão de certificado . . ................................ .
$001
II - Reclassificação (art. 39) .in!}llisive emissão. de certificado_ . , ......... , ..................... , ..
$001
III - Arbitrag~m (art. 84) ...................... ,.... ..
$003
IV - Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d do
art. ?r .................... , .............. .
$001
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V - :Fiscalização 'do comércio interno· {art. 51) ......_.. .
VI ~ Taxa de fiscalização da exportação (art. .5.0 do decreto-lei n. 334, de·1~ março -de i938, e arts. 81
e ·82 do· regulamento aprovado pelo decreto número 5.739, de 29 de maio de 1940), inclusive
emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$0iH

$001

Art. H. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Hural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
3io de Janeiro, 7 de novembro de i 941. -

Duarte.

DECRETO N.

8.179- DE

7

Cm·los de Sou:a

DE NOVE>lBRO DE 19'd.

a cidadã b1'asileira Inah de Carvalho 'Nunes Coelho 'a pesquism• mica. e associados no m.-unicipio· de Peçanha do Estado de Minas
Gerais
-

Autm~iza

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nus termos" do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. f.O Fica a]Jtorizada a Senhora Inah de Carvalho Nunes Coelho a p-esquisar mica e associadOs numa área de cinquenta hectmies
(50 Ha) situada no. distrito de Ramalhete do municipio de Peçanha do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem um
·vértice a oitenta metros (80 m) na direção seis graus sudoeste magnético (6°SW) da confluência do córrego "João Baptista" com o Ribeirão
São Mathias- Grande e· cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguiútes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) e
trinta graus noroeste (30°N\V), quinhentos metros (-500 m) e sessenta
graus nordeste (60° l'l"E). Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente· mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula,· na forma
do .Parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de il!inas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4. 0 As propriedades Vizinhas estão _sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.· ·
Art; 5.0 A concessionária da autorização sefá fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma -deste artigo.
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Art. 6.0

O título da autorização de pesquisa, que_ ser·á ·uma. via
t.axa de. quinhentos mil réis (500$0)
da Divisão-de !fomento da ProduçãO
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.

r~ulêntica deste decreto, pagará a
c ~erá transcrito no. livro próprio

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da llepública.

GETULI9 VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.180 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasi_leiro Santos FernarulBs de Sd a pesquisar mie~
ág1ws marinhas e columbita no municipio de Governador Valadares do Estado ·de M·inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere
. n U!·l; 111, letra a. da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1..985,
de t ) '",janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:·
Ai t_. 1.0
:F'ica autorizado o cidadão brasileiro Santos Fernandes de
Sá a pesquisar mica,- águas marinhas e columbita numa área de cem
hectares (1DO Ha), situada no lugar denominado '1 Cabeceiras do Ri..
beirãO do H•]gre", distrito de Chon~m, município de Governador Vala. dares do E~wLlo de Minas Gerais, área essa delimitada por um contorno
poligonal :fechado que. tem um vértice situado a· .oitocentos metros
(800 m), rumo sessenta e sete gráus sudeste (670SE) da confluência.
do ribeir5o do Btigre com o_ Córrego do mesmo nome e cujos lados
teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocontos- e cinquenta metros ( 450- mL quarenta e sete graus sudesl~
(47°SE); quatrocentos e oitenta metros (480 m), vinte e sete gr•us
sudeste (27°SE) ; mil e cinco metros (1. 005 m), sessenta e dois grous
sudoeste (G2°SW): quatrocentos e setenta metros (470 m), cinquenta
e seis graus noroeste (56óNW); quinhentos e Q:uinze metros (515 m),
nove graus noroeste (9° N\V) e novecentos e vinte · e cinco metros
(925 m), sessenta e dois graus nordeste (62° NE), respectivam•nte,
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 qo Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
.Código não expressamente men~ionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o min_ério e custeio dos
trab.alhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na fo'rma
do § 1.0 do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os
motivos previstos nos números I e II do citado art. 24. e no art. 25 do
mesmo Código .
Art. 4.0 As propriedades vizinhas- eStão sujeiti:\S às servidões. cte
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39. e 40
do citado Código.
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Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado :Pelo Departamento Nae·ianal da ProdUção _I\lineral e. gozará dos favores discrtminados ·n:o art. 71 do mes111o Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O tftulo da· autorização de pesquisa, que será um·a· via
autêntica deste decreto,. pagará de selo a quantia de um cop:to de réi.::;,
(i.:000$0) e ser'á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomerttu
da Produção 'i\Iineral do Ministério da Agricultura.
· Art. 7.O Itevogam-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 194.1, 120.0 da _Indcpendêuct<i e
53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

Dl<iCRETQ N. 8.181

-DE

7

DE NOVEMBRO DE

19H

Auto1·iza o cidadão b1·asilei1·o Antonio Sm·aiva Ribeiro a pesqttisar
quartzo e associados, rnica, ped1'as coradas e ,columbita no uíunicipio de BetLm, Estado de Minas Gerais
O Presidente da .República, usando da. atribui(:-ão que lhe confere
o art. 74, lêtra a, (ia Constituição e noS termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoriZado o cidadão -brasileiro Antonio Saraiva
RiPeiro a pesquisar quartzo e associados, mica, pedl'fl.S coradas e co'lumbita nos lugares, Fazenda Velha e Serrinha, pertencentes respectivamente a Joaquim Bento da Silva e José Domingos, no distrito e município de Betim, Estado de Minas Gerais, numa área de nove hectares
(9 Ha) limitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à
distância de trezentos e vinte metros (320m), rumo magnético oitenta e cinco graus noroeste (85°NW) do canto sudoeste da casa da
Fazenda Velha de Joaquim Bento da Silva e cujos lados adjacentes
a esse vértice. teem os seguintes comprimentos e orientaç-ões magnéticas: quatrocentos e. cinquenta metros (450 m), rumo oeste (W) e
duzentos metros (200m),_ rumo sul (S) . Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
·I, li, III, IV, VII, IX e outras do -citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
"'
·
A·rt. z.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa :Para fins de estudo . sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o_ Esta "autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do àrL· 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos -previstos nos números I e II dd citado ·art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4·.0 ,As propriedades Vizinhas estão sujeitas âs servidões
de Solo .e sub-solo para-os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário· da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção ·Mineral e gozará doS favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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.Art. 6.o O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica ·deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Ca1·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.182

~ DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Eurypedes Chaves Mello a. pesquisar
magnesita, talco e associados no município de lgu,atú, Estado do
Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos dó decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Eurypedes Chaves
Mello a pesquisar magnesita, talco e associados em terrenos situados
no distrito de Alencar, município de Iguatú, Estado do Ceará, numa
área de duzentos e setenta e dois hectares e dezenove áres (272,19
Ha), limitada por um polígono tendo um dos vértices situado à distância de trezentos e sess-enta e cinco metros {365m), rumo magnético setenta e seis graus sudeste (76° SE) do marco quilométrico quatrocentos e trinta e seis (Km 436). do ramal de Orós da Estrada de
Ferro Baturité e cujos lados, a _partir desse vértice, teem os .seguintes
comprimentos e- orientações magnéticas: dois mil duzentos e cinquenta metros (2.250m), rumo oitenta e três graus e trinta minutos sudeste (83°30'SE); mil e oitocentos metros (1.800 m), rumo oitanta
e três graus e trinta minutos nordeste (83030'NE); quinhentos metros (500 m), rumo cinco graus e trinta minutos sudeste (5°R0'3E);
mil e oitocentOs metros (1.800m), rumo oitenta e três graus e trinta
minutos sudoeste (83°30'SW); dois nl.il duzentos e noventa metros
(2.290m), rumo oitenta e cinco graus e trinta· minutos sudoeste
(85°30'SW); setecentos metros (700 m), rumo trinta minutos noroeste (30' NW); setecentos e cinquenta metros (750m), rumo Oeste
(W); cento e quarenta e sete metros (147m), rumo Norte (N); duzentos e oitenta metros (280m), rumo cinquenta graus nordeste (500
NE); e quinpentos e quarenta e cinco metros (545m), rumo oitenta
e um graus sudeste (81° SE), até o pol)to de partida. Esta autorizacão é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá ·utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Gol. de Leis ~ Vo!. VIII
14
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Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e 'do arl. 26 do Código de Minas, se
mmrrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o -o concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código. na forma deste art~go.
Art. 6.0 O Ululo da autorização de pesquiSa, que será uma via
autêntica deste decr!,3to, pagará a taxa de dois contos setecentos e
trinta mil réis (2 :730$0) e será transcrito no livro próprio da Div1são
de Fomento da Produção Mineral do Mimstério da Agricultura.
Art.· 7.0 Revogam-se as dispmlições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 12o.o da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Cm·los de Souza Duart-e.

DECRETO N. 8.183

-DE

7

DE NOVEMBRO D.E

1941

.AUtoriza o cidadão. brasilei1·o Danito Andrade a pesquism· cristal de!
1·ocha e associados no municipio de, Buen6polis do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da_ Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 20 de janeiro de 1940 (Código de Minas), <)ecrata:
Artigo 1. 0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Danilo Andra·de ·a pesquisar cristal de rocha e associados numa área de cem hectares (100 Ha.), situada na "Serra do Cabral", distrito de Augusto
Lima do município de Buenópolis do Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrado de mil metros (1.000m) de lado, tendo um
vértice a vinte e cinco metros (25m), na direção setenta e Qito grans
nordeste (78° NE) magnéticos da confluência dos córregos "Magalhães" e "Buriti", e os lados adjacentes a esse vértice teem rumos Vinte graus nordeste (20° NE) e setenta graus noroeste (70° NW) magnéticos. Esta autorização é outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de Minas e seus números I, 11, III, IV, -vn, IX e outras _do citado Código não expressament_e mencionadas neste decreto.
ArÚgo 2.<!'- O concessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de eStudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Artigo 3. 0 - Esta aUtorização será declarada caduca ou nula1 na
forma do parágrafo único do · art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citad,o
artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
•

2H

ATOS . DO PODER EXECUTIVO

Artigo 4. 0 - As propriedades Vizinhas estão .sujeitas às servidões de solo- e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
·
0
Artigo 5. - O concessionário da autorização será fiscalizado
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no artig_o 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Artigo 6. 0 - O título de autorização de pesquisa, que será uma
via autêntica deste decr~to, pagará a taxa de um .conto de réis .....
(1 :000$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Artigo 7. 0 - Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de .. Novembro de 1941, 120. o da Independência
e. 53. 0 da Repúplica.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.184-

DE

'I

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidtidão brasileiro Ramiro Ferreira Souto á pesquisar micll
e associados no município de Tarumirim, Estado de Minas Ge1·ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da- Constituição e nos termos do decreto-lei númeR
ro 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileirO Ramiro Ferrei-.
ra Souto a pesquisar mica e· associados numa área de cinquenta hectares (50 Ha) situadano vale do córrego da Coleta, distrito de Itanhomí, município de Tarumirim, no Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um trapésio tendo um vértice a trezentos metros
(300 m),rumo oeste (W), da conflu&ncia do córrego da "Coleta" com o
cQrreg·o do "Bananal" e cujos lados te. em os seguintes· -comprimentos e
orientações magnéticas: mil metros (1. 000 m), seis graus nordeste
(6° NE) quatrocentos metros (400 m), leste (E); mil metros ~(1.000 m),
seis graus sudeste (6° SE); ,seiscentos metros (600 m), oeste (W).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, ~li, IX e outras do citado
flódigo não expressamente mencionadas _neste decreto.
Art. 2. 0 - O concessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalJws.
Art. 3. 0 ,:!..-- Esta autorização s8rá declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado,
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 - As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os finS da pesquisa, na forma dos artigos 30
e 40 do citado Código.
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Art. 5.o- O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Prod~ção Mineral- e gozará dos favores dis-criminados no art. 71 do mesmo Çódigo na forma qeste artigo.
Art; 6. 0 - O título da autorização de pesquisa, que'sérá uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0l
e .será transcrito no livro ·próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de Novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.185 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão bro.silei1·o José Angert a· pesquism• diatomita no
município de Sow·e do Estado do Ceará

Não .foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.186-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

!941

Autoriza o cidadão brasilei1'o Claudio Monteiro Som•es Filho a pesquisar mirabilita e epsornita no
Estado do Piaut

rnunicípi~

de São João do Piauf,

O Presidente da República, usando da atribuição

qu;:~

lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Claudio .Monteiro
Soares Filho a pesquisar mirabilita e epsomita numa área de quinhentos hectares (500 Ha) na Lagoa do Boqueirão, situari.a no lugar
denominado Fazenda Olho d'Agua, município de São Joí'ío do Piauí,
Estado. do Piauí, área essa delimitada por um retânguf'J tendo um
vértice a dois mil quatrocentos e vinte metros (2. 420 m), rumo cinquenta e dois graus trinta minutos noroeste (520 30' NW) do canto
noroeste (NW) da igreja de São João do Piauí e 0ujQs lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprim=mtos e orienta\;Ões
magnéticas: três mil e quatrocentos metros (3. 400 m) >etenta e sete
graus sudeste (77o SW); mil quatrocentos e setenta metros (1.470 m),
treze graus noroeste (13° NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art, 16 do Código de Minas e seus números I,
Il, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas· neste dec-reto.
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Art. 2;0 O concessionário da autorizaÇão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério. e custeio dos
trabalhos.
·
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado- artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vh:inhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da _pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
.
ArL 5.0 O concessionái'io da autorização será fü;calizado peJo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Códizo, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, i::.J.ue será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taJ<a de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
·Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em -contrário.
lU o de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e

53.o da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.187-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

19<1

Autoriza o cidadão brasileiro José _Melgaço a pesquisar cristal d~ rocha e associados no municipio ele Pequi do Estado de Minas
Ge1·ais
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituticão e nog termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorh:ado o cidadão brasileiro José Melgaço a pesquisar cristal de rocha e associados numa área de dez heJtares (1O Ha)
situada no lugar denominado "Córrego do Lava-Pés". nc distrito -e
município de Pequf do Estado de Minas Gerais e delimitad<l por um
ret;\ngulo que tem um vértice na confluência dos córr~g'1s "Lava-Pés"
e ·'Rasgão" e cujos lados adjacentes a esse vértice teem quinhentos
metros (500 m) e 'rumo quarenta e cinco graus noroeste (45° 'NW)
magnético e duzentos metros (200 in) e quarenta e r~inco graus nordeste {450 NE) magnético. Esta autorização é outorgada mediante as
condições d,o art. ·16 do Código de Minas e seus números I, 11, 111, IV,
Vil, IX e outras do citado Código não expressamente mencinnadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização. poderá titHizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
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Art. a.o Esta autorização será declarada caduca au nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas.
se ocorrerem os motivos previStos nos números I e H do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vü;inhas estão sujeitas às ':iervidõ;~s de
solo e sub-solo para os fins dà pesquisa, na forma dos n.rtigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização .será fiscalizado pf:lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará "dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código. na forma deste artigo.
Art. 6.o O título de autorização de pesquisa, qu~ ., ""\l'A uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis •:I00$0), e "er:\
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produoão Mi·
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam.-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120. 0 da lndependência e

·53. o da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.188 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José dos Santos Manso a pesquisar .fel-·
dspato e associados no municipio de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o 'artigo 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 19·10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José dos Santos
Manso ·a pesquisar feldspato e associados em terrenos de propriednda
de Antonio de Oliveira Barbosa, Manoel Pereira Gonçalves Brun e
José de Souza, no terceiro (3.0} distrito do município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, numa área de vinte e cinco hec~.ares
(25 Ha), lim;tada por um quadrado de quinhentos metros (500 m)
de· lado, tendo um dos vértices situado à distância de duzentos .e. setenta metros (270 m) ·' rumo magnético cinquenta e sete grans sudeste (57° SE) d·o centro do portão de entrada do edifício do Hospital da Polícia de Niterói e cujos lados adjacentes a esse vértice
teem os rumos s·etenta graus súdeste (70° .SE) e vinte graus sudoeste
(20° SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, 111,
IV, VII, IX e outras do citado_ Código não expressamente mencwna<!as neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins _de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada· caduca ou nula, ila
forma do parágrafo único do art. 2·4 e do art. 26 do Código de Minasi- se ocorrerem os motivos previstos_ nos números I e li do citado artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo .e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos
39 e 40 do citado Código.
·
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será ilma. via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e cinquenta mil
réis (250$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo7
mento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o

Revogam-se. as disposiçõe-s em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETUt.IO V AROAS.

Carlos de Souza DuartP.

DECRETO N. 8.189-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Concede autorização para funçionar ao "Banco Comercial e Agrícola
de Lagoa Dourada'', Sociedade Coope1·atiVa de Responsabilidade
Limitada, com sede na cidade de_ Lagoa Dourada, EstadtJ de
Minas Gerais
O Presidente da República resolve, de acordo com a alinea b,
do art. 12, do decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932,
revigorado pelo decreto-lei número 581, de 1 de agosto de 1938,
conceder ao "Banco Comercial e Agrícola de Lagoa Dourada", Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Lirúitada, autorização para
funcionar na cidade de Lagoa Dourada, Estado de Minas Gerais, após
re~isto no Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura.
Rio de Jan8iro, 7 de· novembro de\ 1941, 120.0 da Indeperidência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.190-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro José Milagres Peixoto a pesquisar talco
no municipio de Conselheiro La{aiete, do Estada de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe oonfere
o artigo 74, letra a, da Co~stituição e nos termos do decretO-lei nú:....
niero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.? Fica autorizado o cidadão brasileiro José Milagres Peixoto a pesquisar talco_ numa área de dezoito :hectares e setenta e cinco
ares (18,75 H a), situada no ·lugar denominado Pé do Morro, distrito
de Itaverava, município de Conselheiro ;Lafaiete, do Estado de Minas
Gerais, área essa delím'itada por· um retângulo tendo um vértice a

míl cento e setenta e cinco metros (1.175 m), rumo sete. graus :noroeste (7. o NW) do cruzamento da rodovia Roça Grande - Conselheiro Lafaiete com o ribeirão Pé- do Morro, e cujos ladoS ·adjacentes
a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientacões m·agnéticas: setecentos e cinquenta metros (750 m), dezoito graus. noroeste
(18.o NW), duzentos e cinquenta metros (250 m), setenta e dois
graus sudoeste (72.0 SW) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, IIÍ, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduéa ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.

Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de sÓlo e sub-solo para~ os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç-ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vja
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e noventa mil réis
(190$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral -do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8,191

-DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o _cidadão b-rasileiro Heitor F1·eire de Carvalho a pesquism·
sal gema no municipio de Jliaceió elo Estado de Alagoas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagomento.

DECRETO N. 8.. 192

-DE

7

DE NOVEMBRO DB

1941

Autoriza o ddadão brasileiro Reitor Freire de Dai-valho a pesquisa.r
sal gema no munic'pio de Maceió do Estado de Alagoas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento

DECRETO N. 8.193 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o .cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalho a, pesquism·
sal gema no município de Maceió do Estado de Alãg_oas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.

8.191!- DE

7

DE NOVEMBRO DE 1941

Autoriza o .cidadão brasilei1·o Heitor F1•eire de Carva.l-ho a pesquisar
sal gema no município ·de Maceió do Estado de Alagoas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.195 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o .cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalho a pesquisar
sal gema no· municipio de Maceió do Estado de AlWJoas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8.196- DE H DE NOVEMBRO DE 1941
Supr_ime cargo extinto

O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termoS do artigo
1.0, alfnea n, do d"ecreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, de- ereta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe H da carreira
de Mestre de linha do extinto Quadro II do Ministério da Viação u
Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Zeferino Fernandes Vieira, ficando .sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.o Revogam-se as disposições e·m contrário.
Rio de Janeiro, H de novembro de 19_41, 120.0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO V AROAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. 8.197 -

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1941

Extingue cargo e:rJcedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e- nos termos do artiS'o
1.0 , alfnea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe F da carreira de
prático rural, do Quadro úniCo do Minist6rio da Agricultura, vago em .
virtude da aposentadoria da!!Otavio Rodrigues Pimenta, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de Hi41, 120.0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO V AROAS

Carlos

DECRETO N. 8 .198 -

de~

Souza Duarte

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1941

Suprime-cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo
1.0 , allnea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de ahril de 1941, decreta:
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Art. 1.0 · Fica suprimido um {1) cargo d~ classe G, da carreira
de Mestre de oficina, do extinto Quadro II do Ministério da Viação e
Obras Públicas,- vago em virtude da promoção de Francisco Xavier
da Motta, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 12o.o da Independência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.199-

DE

11

DE NOVEMBRO D&

1941

Suprime car.gos extintos
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo
1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, de"
ereta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos oito {8) cargos da classe G, da carreira de Maquinista de. estrada de ferro, do extinto Quadrá.-II do- Ministério da Viação e Obras· Públicas, vagos em virtude da promoção
de Balduino José de Barros, DomingoS Gonçalves Braga e Geraldo
Marques da Costa, da aposentadoria de João Candido Botelho, Modesto Francisco da Silva e Roque Nogueira, e do falecimento de Armando Francisco de Jesus e Jayme Luiz da Costa, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 120.0 da Independênoia e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N .. 8:200-

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da Repúhlica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo
1.0 , allnea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos sete (7) cargos da classe E, da carreira de Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro li do Ministério. da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
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Antonio Onofre de Sá Ribeiro, Dawiran Martins de Araujo, Durval
Antonio do Monte, Joel Ayres Bezerra, José da Rocha Fernandes, Oswaldo Pereira da Silva e Walter Faria, ficando sem aolicac~o a do.:
tação correspondente.
Art. 2.0 R;evogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e 53o0 da _República o
GETULIO V AROA8

leão de Mendonça Lima

DECRETO No 8o201

-DE

11

DE

NOVEMBRO

DE

19H

Extingue cargos excedentes

O Presidente da Repúbliéa, usando da atribuii;ão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo
1.0 , alínea n, dO decreto-lei ll o 3 o195, de 14. de abril de 1941, decreta:
Art: 1.0 Ficam extilltos 37 cargos da classe· F da carreira de Telegrafista do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da exoneração de Moacyr
Dornellas, do falecimento de Adhemar Celestino ·Teixeira e da promoção de Adelia Siqueira de MOura Ribeiro, Afonso Alves da
Silva, Alvaro de Bittencourt Lessa, AntoniO Moreira Gomes, Aura
Gonçalves Ayres da Silva, Carmen Sampaio Villas Bôas, Carolina Reys Fachinetti, Cicero Sa:rrlpaio, Duarte Cyrillo Leal, Er.nani
Ferreira Villela, Fabio Barreto Serrão, Francisco Penna de Queiroz,
Releias Herminio Vieira, Ignez -de Noronha Vieira, João Gonçalves,
José de Aguillar Junior, José Magalhães Cnnha, José de Moura, Jovina Telles Velloso, Luiz de Franca Rodrigues d'Almeida, Luiz de
Souza Araujo, Maria de Andrade, Maria Iris de Rezende Chagas, Maria de Lourdes Gouvêa, Mario Luz, Milton da Veiga Martins, Moacyr
Porto Dias, Murillo Bandeira de Mello, Nathanael Nunes Pjres, Newton Armond, Odilon Pio Gonçalves,· Ornar Fernandes de Oliveira, Valentim Giorgio, Waldemar Rodrigues de Souza e Waldir Villar de
Mello, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro III - Parte Permanente - do referido Ministério
o

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 120.0 da Independência e 53.0 da República o
GETuLIO VAROAS

João de Mendonça Lima
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DECRETO N. 8. 202 -

11

DE

DE NOVEMBRO· DE

1941

Aprova projetos e orçamentos para obras na Estrada de Ferro Vitória a
Minas
O Presiderite da nepública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orcamen~Os, que
com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, nas importâncias de 6. 484:544$1 (seis mil quatrocentos e
oitenta e quatro contos quinhentos e quarenta· e quatro mil e cem
réis) e 5. 385:856$3 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco contos
oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos réis), para a construção,
respectivamente, do trecho compreendido entre os kms. 588,130 e 596,730
do prolongamento da linha de Desembargador Drumond a Itabira, e
da esplanada. obras de artes e edifícios da estação de Itabira. na Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira
de Mineração e Siderurgia S. A.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Jotio de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 203 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova. projeto e orçamento para a construção do ramal de Barbados
ao porto de Sant:a Cruz, na EStrada de Ferro Vitória a Minas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 66.207:207$4 (sessenta e seis mil duzentos e sete contos duzentos e sete mil e quatrocentos réis}, que com este baixam. rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Ad!ninistração do Ministério da Viaçã,o e Obras Públicas, para a construoã~
do ramal de Barbados no porto de Santa Cruz, na extensão total de
88,962 km, da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Joao de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8.204

~ DE

12

DE NOVEMBRO DE

Autor-iza o cidadão brasilei-ro Paulo Siqueira Cardoso

1941
d.

pesqui.sar

baumita no municipio de Mogi das Cruzes, do Estado de 5/J.o
Pau..lo

O Presidente da República, usando da atribuição qua lhe eon-'
tere. o art. 7_4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. !. 985,. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãíJ brasileiro Paulo Siqueira
Cardoso ·a pesquisar bauxita em terras situadas no município de
Mogí das Cruzes, do Estado de São Paulo, numa área de duzeatos
hectares (200 Ha) limitada por um retângulo tendo um dos Yét tices à distância de mil cento e· vinte metros (1.120 m), rumo sessenta
e um graus nordeste (61° NE) da ponte sobre o Ribeirão Coatinga
onde a rodovia Mogí ,das Cruzes-Biritiba Assú, o atraveSsa, nas proximidades do quilômetro setenta e quatro (Km. 74) da referida rodovia e cujos lados adjacentes teem os· seguintes rumos magnéticos
e comprimentos: dois mil metros (2.000 m) para Oeste (\V) e mil
metros (1. 000 m) para Sul (Sl. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código.de Minas e seus rúmm·os I,
li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código, não expressamente m~n
cionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Códigr) de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e: II do. citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As. ·pro'J)riedades vizinhas estão sujeitas {is ~ervidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na í'orrna dos ar-tigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorizaç.ão será fisca!izâdo pelo
Depar;tamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 · O título da autorizaç.ão de pesquisa, ,que se~f.'Ú uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos de réis (2:000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de FomentO da Pro ...
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1941; 120.0 da Independênris
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8.205 ~DE 12

DE NOVEMBRO DE

194i

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerá.rio-m,.msalis'ta de repartições do Ministério da Viação e Obras Pú~licas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o· art. 74, -letra a, da Constituição, decreta:
Art. :1.° Ficam aprovadas, para vigorar de 1 de novembro a 31 de
dezembro do corrente ano, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista das Divisões do Pessoal, do Material e do
Orçamento e Departamentos Nacionais de Obras de Saneamento e
Pcortos e Navegação, em. substituição às que foram aprovadas pelo decreto n. 6. 667, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.o A despesa, na importância de 5.101:000$0 (cinco mil
cento e um contos de réis), correrá à. conta da dotação orçamentária
própria, constante da Verba I - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignaç.ão 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Viaçã.o .e Obras Públicas.
Art. 3.0. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1941, 120.0 da Inpendência e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
HEPARTIQ_ÃO -

DIVISÃO DO ORÇAMENTO

Tabela numérica
Nt'l.mero

Auxiliar de
5 Auxiliar de
5 Auxiliar de
' Auxiliar. de
4 Auxiliar de

E

Funcl.o

Escritório ........
Escritório ........
Escritório.; ......
Escritório ........
Escritório ........

·Ref. de
salé.rio

VII
VIII

IX
X
XI

Salário
mensal

Despesa
anual

400$0
450$0
l!00$0
550$0
600$0

24:000$0
27:000$0
30!000$0
33:000$0
28:800$0
142:800$0

24
Tabela numérica suplementar
Nt1mer(l

Funclo

1 Escriturário ................ .
i

Re!. de
salário

XI!

Sal!rlo
mensal

Despesa
anual

650$0

7:800$0
7:800$0
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ÁTOB DO PODER EXECU.TIVO

Relação· dos extranumerários-mensalistas, corresponP.en_te à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 8. 205, de 12 de novembro
de 1941.
Departamento de. Administração

DIVISÃO DO ORÇAMENTO'
TABELA ORDINÁRIA

5 -

Auxiliar de escritório VII -

1.
2.
3.
4 ..
5.

Alice Coelho dos Santos.
Candido de Oliveira.
Elza Rocha Pereira das Neves.
José Martins de Souza.
Alieth Lobo e Silva.

1.
2.
3.
4.
5.

Auxiliar de escritório VIII Daniel Ranalli.
Haldo Attademo Torres.
Jorge da Silva Oliveira.
Vago.
Vago.
5 -

51.
2.
3.
4.
5.

400$0

450$0

A uxi!iar de escritório IX -· 500$0

Elmano James de Azevedo.
Helia Batalhà.
Maria José Garcia de Menezes.
Maria de Lourdes Coelho dos Santos.
Noemf Guimarães Toledo.
5-

A1txiliar de esc1·Uório X -

550$0

1. Anna Lucy Verran Leite.

2.
3.
4.
5.

Geraldo Guedes Brito,
Lucia de Abreu e Lima.
Uriel Drumond e Silva.
Yolanda de Andrade Pinheiro.
4-

A1txiliar de escritório XI -

600$0

1. Alberto Belga Vianna.
2. Carlos Mendes.
3. Sylvia Sabariz. ·
4. Sylvio de Mentsingem.
TABELA SUPLEMENTAR

1 ;__ Escriturário XII 1. Maria Lucia Costa.

650$0

ATOS DO MDER EXECUTIYO
·REPARTIÇÃO -

DIVISÃO' DO MATERIAL

Tabela numérica

I

Ref. de
salário

Função.

Nómero

Armazenista . .'...............

Auxiliar de Escritório ........
I Aux~liar de Escritório ........
1 Auxiliar de Escritório ....... ;
I Auxiliar (!e Escritório, ........ ,
1 Auxiliar de EscritóriO ........
1 Mer~eologista ................
1 Merceologista Auxiliar .......

2

Salá-rio

mensal

XI
VII
VIII
IX
X
XI
XVII
XIV

600$0
400$0·
45(}$0
o00$0
550$0
600$0
1:100$0
800$0

Despesa.
anual

7:200$0
9:600$0
5:400$0
6;000$0
6;600$0
7:200$0
13:200$0
9:600$0
64:800$.0

9

Relação 'dos extranumerários-mensalistas correspondentes à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 8 .205, de 12 de nov~mbro
de 1941.

Departamento de Administração
DIVISÃO DO MATERIAL
TABELA ORDINÁRIA

1 -

Armazenista XI -

600$0

I. Luiz Alberto de Medeiros.
2 ~ Auxiliar de Escritório VII -

400$0

1. Ilza de Figueiredo Britto.

2. Vago.
1-

Auxiliar de Escritório VIII _; 450$0

1. Walter de Souza.

I -

Auxiliar de Escritório IX -

500$0

1. Aluizio de Almeida.

1 1. Vago.
Ool. de Leis -

Auxiliar de Escritório X Vol. VIJ1

550$0
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1-

A.uiUiar de EscritóJ•io XI -

600$0

1. Avany Geralda Franca dos Anjos.

1 -

Merceologista XVII -

1 :100$0

1. Vago.

1-

Merceologista Auxiliar XIV -

800$0

1. Vago.
REPARTIÇÃO

DIVISÃO DO ( PESSOAL

Tabela numérica
N6.mero

Funçã.o

Ref. de
salário

Salário
mensal

XV
VII·
VIII
IX
X
XI
XV

900$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
900$0

Despesa

anual

1 Auxiliar de Engenheiro (2 me-

ses} ........................
2
4
8
8
8
3

Auxiliar de

Escritór~o ........

Auxiliar ie Escritório ........
Auxiliar· de Escritório . .......
AuXiliar 1e Escritório ........
Auxiliar de Escritório . ....... ·
~:édico

(2 meses} ....•......

1:800$0
9:600$0
21:600$0
48:000$0
52:800$0
57:600$0
5:400$0
196:800$0

34

Tabela numé1'ica suplementar
Ref. de

Nítmero
&

:l
i

Função

Escriturário . ............... .
Escriturário." . ............... .
Escriturário.~· .............. .

salário

xn
XIII
XIV

Salá.rio
mensal

650$0
700$0
80()$0

Despesa
anual

15:600$0
8:400$0
9:600$0
33:600$0

Relação dos extranumerário.s-mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pelp qecreto n, 8.2Q5, de 12 de novembro de 1~11,

A1'0S DO
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POD~REXECUTJVO

.Departamento de Administração
DIVISÃO DO PESSOAL
TABELA ORDINÁRIA

1 - Au.xilim• de Engenheiro XV 1. Marcello Couto.

900$0

2 - Auxilim• de Escritór·io VII,- <00$0
1 . Célia Castilhos Bastos.
2. Marina Hirch Fragoso.

1.
2.
3.
4.

4 -Auxiliar de Escritório VIII Alair Mesquita.
Clodoveu Serra Celestino.
Lydia de Souza Petry •
Mauro Serra Celestino.

<50$0

8 - Auxiliar de Esc>·itório IX -:- 500$0
1 . Alfredina Mascarenhas Mourão.
2. Grace Belfort Shalders.
3. Guarany da Silveira.
<. João Abrahão.
5. Léa Miranda Pontes.
6. Maria-Felicio dos Santos.
7. Vera Arrua Rodas.
8. Yara Delfim.
8 -

Auxilim· de Esc>·itório X -

550$0

1 . Arykerne Teixeira Guedes.
2. Dora Leal Scheinker Decoster.
3. ·Floriano Segala Filho.
4. Hercilia da Fonseca Ribeiro.
5. Juracy de Melo e Souza Guimarães.
6. Levergina Guimarães de Campos Ribeiro.
7. Nilza Pereira de Castro.
8. R'osita Pevsn"er.
8 _:. Auxiliar de Escritório XI -

1.
2.
3.
4.
5.
6:
7.
8.

Almehy França de Almeida.
Helena Marcondes de Souza Bandeira.
Hilda de Jesus Gomes.
Mylce Bicudo.
Newton Campos.
Odilio Guimarães Monteiro.
Rosa Pinheiro.
Wilson de Souza: Aguiar.
3 -

Médico XV -

1 . Fernando Rodrigues dos Santos.
2. Mauricio Adler.
3., M'luricjo Dourado ~opQ~,

900$0

600$0
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ATOS DO PODEa

EX~CU'l'IVO

TABELA SUPLEMEN'rAR

2 - Esc>•itiwá>•io XII ~ 650$0
1. Frederico Alfredo da Silveira.
2. Myrthes de Queiroz.
1 - Escriturário XIII - 700$0
1. Celeste Pires de Sá.
1 - Escriturário :XIV - 800$0
1. Newton Guimarães Werneck.
R'EPAR'I:IÇÃO -

DEPARTAMEN'l'O NACIONAL DE POf:lTOS E NAVEGAÇÃO

Tabela numérica
Nttmero

1
6
3
19
36
20
11 ,
9
8
33
3
2
1
12
2
1
22
22
42
4
5
21
6
13
27
13
17
7
1
1
1
15

f

2
3

Função

Armazenista . . ......... ..
......... ,... .
Arm·azenista Auxiliar . ... .
Artífice .............. ..
Artífice . . . ............. .
Artífice . . .. .......... ..
Artífice ............... ..
Artífice . . . . . . . . . ...... .
Auxiliar de Artífice ...... .
Auxiliar de Artffice
Desenh!sta .... ,· ....... ; .
Desenhista ............. .
Desenhista . . .. ........ ..
Auxiliar de Engenheiro (6
meses) ............ .
Auxiliar .de Engenhe.iro .. .
Auxiliar de Engenh'eiro .. .
Auxiliar de. Escrit6rio
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ... .
Auxiliar de Escritório ... .
Auxiliar. de. Escritório ... .
Praticante de Escritório
Feitor ................. .
Guarda ............ : . . ..
Guarda ................ .
Guarda ................ .
Inspetor .............. ..
Inspetor .............. ..
Inspetor .............. ..
Inspetor ............... .
Inspetor ... ·............ .
Inspetor Auxiliar ....... .
Maquinista ............. .
Maquinista ............. .
Maquinista ............. .
Armazeni~ta

!i Marinheiro , , ..... , .. , .. .

Ref. de
salái-io

X

XII
IX

VII
VIII

IX
X

XI
v
VI
IX
X

XI
XITI

XIV
XV

VII

vm
IX
X

XI
VI

VIII

v

VI
VII

XI
XII

XIII

XIV
XV
IX
IX
X

XI

v

Salário
mensal

Despesa
anual

550$0
650$0
500$0
400$0
450$0 .
500$0
550$0
600$0.
300$0
350$0
500$0
550$0
600$0

6:600$0
46:800$0
18:000$0
91:200$0
194:400$0
120:000$0
72:600$0
64:800$0
28:800$0
138:600$0
18:000$0
13:200$0
7:200$0

700$0
800$0
900$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
450$0
300$0
350$0
400$0
600$0
650$0
700$0
800$0
900$0
500$0
500$0
550$0
600$0

aoo,o·

50:400$0

'I 9:200$0

10:800$0
105:600$0
118;800$0
252:000$0
26:400$0
36:000$0
88;200$0
32:400$0
46:800$0
1I3 :400$0
62:400$0
122:400$0
54:600$0
8:400$0
9:600$0
10:800$0
90:000$0
6:000$0
13:200$0
21:600$0
21:600~Q

íwi

ATOS bo PODÉR ·EiiECUTrvó
Número

I

Função

...........

Marinheiro

2 Médico ••••...••.....••..

!O Mestre ............_......
3
1
2
8
8
2
2
I

64
19
9
27
64
60

Mestre

•• o ••••••• o ••••

Mestre ..................
Motorista .. ' ....
...

.
···-·
............
. . .............
Motorista .. .............
Motorista .•
Motorista

Motorista ..

•••••• o ••••••

Rádio Telegrafista
Servente ..
Servente ..

••• o ••

••••••••••• o ••
• o ••••••••••••

Se1~ve_nte ............_.. ...
Trabalhador . • . ..•......•
Trabalhador . . • •..•..••.•
Trabalhador ..•......•••. ·

Ref'.de
salário

VI
XIII
XIII
XIV
XV
VII
VIII
IX
X
XI
XI

v
VI
VII
IV

v
V!

Salário
.mensal

Despesa
anual

350$0
700$0
700$0
800.$0
900$0
400$0
450$0
50Q$0
550$0
600$0
600$0
300$0
350$0
400$0
250$0
300$0
350$0

4:200$0
15:800$0
84:000$0
28:800$0
10:800$0
9:600$0
43:200$0
48:000$0
13:200$0
14:400$0
7:200$0
230:400$0
79:800$0
43:200$0
81:000$0
230·<400$0
252:000$0

679

-----3.337:800$0

Tabela numérica suplementar
Ntlmero

4
1
8
8
2
I
1
19
17
1
I

Função

Armazenista
Armazenista
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

. . -. .........
. . .
............ -,
.............
..
.............

....... ·-·

...... ·······

Feitor ••.........•. , .••.

...............
...............
. . ..............
. . ..............

Guarda . .
Guarda . .

Inspetor
Inspetor

3 - Marinheiro
...........
I Motorista . .............
2 . Motorista .. .............
10 Servente .. ..............
4 Servente , . ..............
'
1 Servente .. •.• .. •.•

.

........

84

Ref. de
salário

XIV

Salário
menaal

800$0
xv900$0
XII
650$0
XIII
700$0
XIV
800$0
XV
900$0
XII
650$0
viir
450$0
IX
500$0
XVII· 1:100$0
XVIII I :200$0
VII
400$0
XIII
700$0
XIV
800$0
VIU
450$0
IX
500$0
X
550$0

Despes á
anual

38:400$0
10:800$0
62:400$0
67:200$0
19:200$0
10:800$0
7:800$0
102:600$0
102:000$0
13:200$0
i4 :400$0
14:400$0
8:400$0
19:200$0
54:000$0
24:000$0
6.:600$0

----

575:400$0

----

Relação dos extranumerários-m_ensalistas correspondent~ à tabe-

la numérica aprovada pelo decreto n. ,8 .205, de 12 de novembro de
1941.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E NAVEGAÇÃO
TAÉELA ORpiNÁRIA

1 -

ATmazenista X -

550$0

1 . Francisco Machado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 - Ai'1nazenista .XII Alberto José Nassif.
Alfredo do Amaral.
Alfredo Dutra Filho.
Alfredo Francisco de Barro.s.
Antonio Bonifacio de Oliveira.
Juvenal Cardoso Fraga.
3 -

650$0

Armazenista Auxiliar IX -

5Q0$0

!. Orlando Veloso.

2. Oswaldo Botelho Fagundes.
3. Severino Lustosa Cabral.
19 - Arti{ice VII -

~00$0

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7;
8.
9.
1O,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
!9.

Affonso Alexandre da Silva.
Aimberé Fernandes de Azevedo.·
Alfredo Saltoris .
·
Altamiro Pereira.
André Virgilio dá Costa.
Belarrnino Ambrósio· Monteiro.
João Bartholomeu .Gomes de Araujo.
João Novais Costa:
Jorge Nogueira de Azevedo.
José Belarmino da Rocha.
José Elpidio do Nascimento.
José Quirino Rodrigues.
José Rosa do Espírito Santo.
José Simplicio da Rocha.
Julio Garcia.
Manoel do Espírito Santo.
Manoel Pereira M:irques.
Miguel Soares.
Pedro Santanna.
36 - Artífice VIII - 450$0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.
12.

Adolfo Francisco de Lima.
Antonio Rosa da Silva.
Antonio de Souza Duarte. ·
Antonio Tiago Ferreira.
Avelino Gomes da Silva.
Elpido Hermillo de Lima.
Elvira Pessoa.
Felisbino Patricia do !lego.
Francisco Alves Bezerra.
Francisco Ferreira Xavier.
Francisco Genuíno Tito.
Francisco Sales da Silva.

ATOS DO PODER EXECUTIVQ

13. Heráclydes Bispo dos Santos.
1.4. João Guedes.
15. João Lopes.
16. João José de Lima.
17. João Marques dos Santos.
18. João Romão dos Santos Fraga.
19. João Vianna.
20. Joel Gonçalves de Menezes.
21•. Jorge Belisário Baptista.
22. José Camillo de Hollanda.
23. José de Jesus.
24. José Stefano.
25. Julio Cesar Peixoto.
26. Lourival llodrigues dos Santos.
27. Luiz Pelinca de Oliveira.
28. Luiz Pinto de Assis.
29. Lupércio Calixto de Oliveira.
30. Moysés Lopes dos Santos.
31. Pedro Alcantara de Azevedo.
32. Pedro Gorgonha da ·Silva.
33. Pedro Machado de Matos.
34. Severino Martins de Farias.
35. Teodoro de Souza.
36. Vitor Rocha.
20 - Art!{ice IX 1. Albino José dos Santos Vital.
2. Armando Cesar Ramos .
3. Augusto Gomes da Silva.
4. Augusto Magalhães de Farias.
5. Celso Francisco de Assunção.
6. Clodoaldo Backer.
7. Franklin Pinto de Andrade.
8. Guilherme Antunes Xavier.
9. Honorato Marques dos Santos.
1O. João Ferreira Medrado.
11. JoãO Hemerenciano Carneiro.
12. João do Lago Teixeira.
13. João dos Santos Guimarães.
14. José Raimundo.
15. Manuel Fernandes.
16. Manuel Pereira.
17. Moysés de Andrade.
18. Pedro Alcantara dos Santos.
19. Roberto de Oliveira.
20. Zeferino Francisco Duarte.
11 - Arti{íce X 1 . Aniceto Monteiro da Silva.
2. Francisco Ramos Garcia.
3. João Francisco Gavarrão.
4. José.Catharino. de Mattos.
5. José da Silva Lopes.
6. Luiz Pereira dos Santos.
7. Pedro R.odrigues Urgal.
8. Ricardo Severiano da Cruz.
9. Salvador Caetano de Souza.
10. Theotonio Moreira Alves.
11. Virgilio Florentino da Silva.

500$0

550$0

23i
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ATOS DO PóDER EXECUTIVO

9 L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Artífice XI -

600$0

Alvaro de Mello Albuquerque.
Antonio Neves dos Reis.
Edmundo Ramos da Encarnação.
Ernesto Lima.
Henrique da Silva.
Joaquim Araujo Silva.
José Fernandes de Macedo.
José Gomes Jorge.
Waldemiro Pereira da Silva.

8 - Auxiliar de Artífice V - 300$0
Antonio Pereira Gcmçalves.
Francisco Pedro da Silva.
Joaquim Mendes Cipaúba.
Nelson Pacheco dos Santos.
Ozéas Baracho de Araujo.
Pedro ,Ferreiia.
·
Vago.
Vago.
33 - Auxiliar de 4rti[ice VI - 350$0
!. Aloysio Aurino Vaz.
2. Antonio Leão.
3. Arlindo Ferreira da Cunha.
4. Ary da Silva Maia.
5. Augusto Nogueira de Azevedo.
6. Benjamin Pereir·a de Castro.
7. Casimira z·acharias.
8. Clémente Manoel Pereira.
· 9. Daniel Gonçalves de Lima.
1o. Edgard Pereira de Andrade.
11. Euclydes Cyrillo de' Souza.
12. Heleno de Souza Vianna.
13. Hermen0gildo Canel Pereira.
:14. Ho'norato Felix Ferreira.
15. João Adalberto Camara.
16. João Luiz d6 Oliveira Peixoto.
17. João Machado da Silva.
18. José Costa.
19. José Horácio.
20. José de Moraes Costa.
21. José Pedro do Nascimento.
22. José Raymundo Cavalcanti.
23. Julio dos Prazeres.
24. Mauricio Eugenio Ribeiro de CaStro.
25. Oscar Pimenta-da Franca.
26. Pedro Inácio dos Louvores.
27. Pedro Neves Damião.
28. Perino Domingos da Silva.
29. Sebastião Barbosa Filho.
30. · Tiago Gomes da Silva.
31. Valdivino do Espirito Santo.
32.• Walter Alves da Costa.

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aa.

Vago.
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3-

Desenhista IX -

500$0

1. Galiciano da. Gama Nunes.
2. Ivan José da Silva.
3. Maria Daisy Santana.
2 ."- Desenhista X -

550$0

!. Alberto Leve! Sobrinho.
2 .• Ildefonso Corrêa Lima.
1 -

Desenhista XI -

600$0

1. Vago.
12 -

Auxiliar de Engenheiro XIII -

700$0

1. Ajuriéaba Aprigio de Menezes.
2. Alberto Alves Carneiro Pereira.
3. Alfredo Gonçalves IHartmann.
4. Armando Djalma Carneiro de Albuquerque.
5. Ary da Silva Graça.
6. Fanor Cumplido Junior.
7. Frederico Meira de Vascohcellos.
8 . Jorge Brandão Barbosa.
9. José Eduardo Pimentel.
10. Justiniano Luiz Pereira da Silva.
1!. Paulo Maria Duprat Serrano.
12. Zilmar Soares 1Montaury.

2 -

Aumliar de Engenheiro XIV. -

800$0

!. Abrahão Saliture.
2. Americo Esteves da Rocha.

1 -

Auxiliar de Engenheiro XV·- 900$0

!. José Mariote de Lima Rebello.

22 ...,... Aumliar de Escrit6Tio VII !. Aldi Pacheco dos Santos.
2. Amaro Americo, de Souza.
3 .. Antonio Alcantara.
4. Antonio Rivadavia Sobrinho Rolim.
5. Astor Rodrigues Ornellas.
6. Arnaldo Domingos de Freitas.
7. Celestino José Ferreira.
8. Domingos José da Silveira.
9. Edson de Freitas Ferraz.
10. Eduardo da Costa Vieira Machado.
11. Francisco Ferreira Touguinha.
12. Hervé de Medeiros Vargens.
!3. João Elacerdoti Adamé.
14. Jeronymo Pinto de Andrade.
I 5. Jorge Kopke Fróes.
,16. Neitb dé Souza Medeiros.

400$0
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.17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
24.

EXECUTIVO

Oséas da Silva Britto.
Oswaldo Alves da .Rocha.
Pedro Ribeiro de Pessoa.
Sebastiana Fernandes de Goufredo.
Sebastião Lins de Melo.
Waldemar Paes.
22 - Au.xiliar de Escritório VIII' - 450$0
Agissé Melquiades de Souza.
Alexandre da Silva Mourão Filho.
Alfredo Fernandes.
Antonio Barbosa Lima.
Braz Leopoldo.
Diamantino Antunes Xavier.
Elói Raposo da Camara.
Francisco Ferreira Filho.
Jacintho Silva.
João Eustachio de Souza.
Joaquim Ignácio Lopes.
Manoel Bezerra Pedroza.
Maria da Conceição Barroso.
Maria da Penha Pereira.
Marilia Dalva de Oliveira Quintana.
Miguel de Souza Leão.
Narciso Resmini.
Nilza Baptista ·Pereira Pádula.
Orlando Raposo.
6alviano Sizenando de Paiva.
Iára Cavalcanti de Albuquerque.
Wahib Habib El-Painy.
42 -Auxiliar de escritório IX - o00$0
Abelard,o Beatenmulier de Souza.
Alvaro Ferreira Touguinha.
Antonio Ferreira da Silva.
Antonio Lustosa da Silva.
Antonio Serrano G. de Andrade Filho.
Antonio Teixeira Goudin.
Apolonio Lima.
Arnaldo Dias do Nascimento.
Arthur Ferrarezi.
Cand1do Benedito de Sant'Anna.
Cezar SilVa.
Cicero Gouvêa.
Constantino Lobato.
Edith Soares de Castro.
Ernani Soares dos Santos.
Francisc.o Altino Manso Ma-ciel.
Gilberto Giacometti.
Gonçalo Candido de Carvalho.
Helena de Paiva Martins.
Henrique de Oliveira Alves.
Hildn Paiva de Menezes.
João Ayres Lages.
José Caetano Dornellas Camara,
José de Moura Pegado.
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25. Manoél de Araujo Góes.
26. Manoel Fernandes Guedes.
27 . Manoel Bezerra.
28. Marcelino Firmino· Muniz.
29. Noemia Teixeira Luz.
30. Ocirema Castro Leal.
31. Odette Couro Barreto de Figueiredo.
32. Olga da Costa Leite.
33. Olga Duarte.
34. Oneyda Espinola da Cunha.
35. Orival Fernandes da Silva.
36. , Oswaldo da Cunha Santos.
37. Otilia Redo Fernandes.
38. Pedro Alexandrino Cardoso Filho.
39. Rubens Silva de Souza.
4,0. Vicente Ferreira da Costa
41 ~ Zoraido Rodrigues Fortes.
42. Zulmira de Figueiredo Villa Mayor.
4 - Auxiliar de escritó1·io X o

550$0

1. Ayrton de Almeida Campos.

2. Gilda Alvim' Gaffrée.
3. Manoel Galdino Gomes.
4. Raymundo Moreira Ventura.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2
3.

o

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

5 - Auxiliar de escritório XI - 600$0
Alda de Menezes Goulart.
Antonio Pactua de Albuquerque Maranhão·.
Lindolfo Alves Cardoso.
Manuel Castelão Loureiro Ferreira.
Pedro Alexandrino Maia e Silva.
21 -Praticante de esc1·itório VI - 350$0
Alberto Tessaris da Silva.
Antenor Ferreira Brandão
Daphnis Fernandes.
Eugenia de Faria
Guarací Lontra
João de Albuquerque Melo.
José de Oliveira Barros.
Maria da Gloria· Silva Saraiva.
Nidia Batista Pereira.
Nilo Barbosa da Fonseca.
Palmira de Oliveira Thury.
Regina Maria de Figueiredo Brito.
Rita Barroso Parente.
Valter Paulo de Souza.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago,
Vago,
o

o

o
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6-

Feitor VIJJ -

450$0

1. Carlos Moelmann,
2. Decio Pires Vianna.
3, José Rodrigues Nunes.
4 , Manoel Gomes.
5. Renato Rieger.
6. Ruy Castilho Franca.

13- Guarda V- 300$0
1. Alfredo Quirino Rodrigues.
2. Anauro Odilon Dornellas Camara.

3. Cesar Bernardes de Souza.
4. João Barbosa de Souza.
5. José Delfino.
6, Manoel Caetano.
7. Manoel Moreira da Costa.
8. Odoacro Braga de Castro,
9, Osmar Sebastião Bernard de Azevedo.
10. Pericles da Rosa Garcia.
11. Simão Alves Ferreira.
12. Ulisses Moreira Lima.
13. Vago.
27 -

Guarda VI -

1. Antonio Fernandes de Souza.
2. Antonio José de Miranda Falcão.

350$0

3. Antonio Olegaria Firmo de Oliveira.
4. Benedito da Silva Santos,
5. Caio Magarinos de Souza Leão.
6. Carlos Muniz Barreto.
7, Ceciliano Coitinho.
8. Dacio Correia Matias.
9, Domingos Bastos.
10. Benedito Batista de Souza.
11. Fernando Carneiro Ribeiro de_ Camp·os.
12. Geraldo Luz.
13. !saias Lins Wanderley.
14. João Bas.ilio.
·15. João Candido da Silva.
16. João Manuel de Barros e Silva.
17. João de Oliveira.
18, João Ricardo de Miranda.
19. José Rodrigues de Magalhães.
20. Kennedy Montz Torres Bandeira.
21. Manoel Monteiro.
22. Nelusko Mineiro 'rorres Bandeira.
23. Sabino José da Rosa.
24. Orquiza Marcelino da- SilVa.
25. Vespasiano José de Siqueira Pin.to.
26. Vicente Larouche.
27 • Tomaz Marinho.

ArDS

13 l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.
11.
12.
13.

lO.
11 .
12.
13.
14.
l 5.
16.
l 7.

PODEI\ EXECUTIVO

Guarda VII- 400$0

Antonio da Silva Cabral.
Artur Rodrigues Pereira.
Carlos Giovani Peixoto de Vasconcellos.
Claudionor Bernardo da Silva.
Doroten Peçanha.
Fernarido Lourenço .
Heitor Joaquim dé Souza.
João Alexandre.
João Batista Tosoano Coelho.
José da Costa Lima Pires.
José Fernandes Lima.
José Gama Junior.
Rosendo Narciso.
17 -

1:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

no

Inspetor XI -

600$0

Alfredo Gonçalves Pereira.
Americo de Azevedo.
Antonio Corsino_ de Macedo.
Carlos José Monteiro.
Francisco Coelho de Souza Catunda.
Godofredo Viana Costa.
Hiran de Freitas Tostas.
João Moysés de Oliveira.
José Maria Dias.
José Ventura.
Laurindo Pereira Ramos.
Li no Alves de Sá.
Manuel Gomes da Costa.
Miguel de·Araujo Carvalho.
Pedro Paulo Tostes.
Sabino Tavares Leite.
Sebastião Monteiro de Barros.
7 -

Inspetor Xll -

650$0

1. Affonso Alvaro .de Santa-Luci.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hildebrando de Souza Nunes.
Joaquim Barbosa da Silva.
Manuel Moreira .de Menm.:es.
Nicanor Lopes de Albuquerque.
Pery Gonçalves da Silva.
Vago.
( - Inspetor XIII -

700$0

1. Maneei Joaquim Pereira.

1-

Inspetor XIV -

800$0

1. Joaquim Bezerra Junior.

1-

Inspetor XI' -

L l!ugo soares Berfor\1,

900$0
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!5 i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
H.
12.
13.
14.
!5.

Inspetor Auxiliar IX- 500$0

Alcides Anicacio Porto·.
Alvaro Antonio de Castro.
Benedicto de )I! orais Rego.
Dario .Pereira.
Deraldo Calmon ue Brito.
Diogo Ribeiro Pontes.
Francisco Caridacte da- SilVa.
José SOares Teixeira.
Manoel das Neves Gomes Pereira.
Manuel da Paixão.
Manoel Santos Leal.
Octaviano Damasceno Ferreira.
Othon Cabral da Costa.
Sylvio Portella Póvoas.
Virgilio Giraldas.
i -

~laquinista

IX

~

500$0

i . Felipe Bento.

2 .- .tfaquinista X - 550$0
1. Antonio Ferreira dos Santos.
2. João Innocencio de Araujo.
3 - MltQni?lista XI - 600$0
1 . Antonio lgnacio de Morais.
2. J ason Alves de Andraúe.
3. Victorino Pinto.
6 - Ma>·inhi:iro V - 300$0
f. Antonio Guimarães;
2. Fausto de Oliveira. 1
3. Fernando Samuel de I. i ma.
L João Bento da Silva;
5. Manoel Pereira de Andrade.
6. Palmyro Estabel.
i - ilfqnnheiro VI - 350$0
1. Catharino João Vianna.
2 - Médico XIII - 700$0
i . Oswaldo Nunes de Barcellos.
2. Tarcilio Soares Pinto.
!O - Mest7·e XIII i . Angelo de Morais Vieira.

2. Aprigio Antero de Amo1·1m.
3. Archimedes Mongni!hot.
4. Democrito Medeifos.
5. Ezequiel Lopes.
6. Manuel. Pestana de Albuquerque.
7. Manoel Ribas.
8 Mario Campos VIlarP.s
9. Romão Jordão Lacerda.
!O. Sozomeno Agripa Lima.
o

o

700$0
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3 -

:liestre XIV -

800$0

1. Domingos Izaias <la Silva.
2. Silfredio Alfredo de Medeiros.
3. Vago.

1 1. José Ramos.
2 -

Méstre XV Motorista VII -

900$0
400$0

1. Raymundo Nonato Nascimento Filho,
2. Valdemar Esteves.
8 - Motorista VIII - 450$0
1. Dario Pereira Filho.

2. Francisco Alves da Costa.

3. Joaquim Ribeiro JuniOr.

4. José Marques Brandão.

5. Manoel. Messias de Jesus.

6. Nathanael de Oliveira.
7. Porfirio. Pelinca do Amaral.
8. Samuel Gonçalves Albuquerque.
8 -

Motorista IX -

500$0

1. Alexandre Gevaerd.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Francisco Pereira da Silva.
João Cordeiro de Mattos Lima.
João Firmino da Costa Filho.
João Marcolino da Rosa.
Pedro Alves Ribeiro.
Propercio Gonçalves ·Ferfeira.
Raymundo Jovito Ayres.

2 - Motorista X 1 . Domingos AntoniO.

550$0

Motorista XI -

600$0

2. Octavio Elpidio Amarante.
2 -

I. Horacio Rufino de Almeicta.
2. Viriato Nunes da Costa.
1 -

Rddio-Teleyra{ista XI -

600$0

1. Raymundo Vallerio Dantas.
64 -

Servente V -

1. Antonio José Maria.
2. Antonio Lazaro de Azevedo.
3. Antonio Marques.
4. Antonio Mello.
v, Ascendino Conceição Paraiso,

300$0
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6. Augusto Christino da Cunha.
7. Bonifacio Fernandes.
8. Clerio Catão de Souza.
9. Edmundo· dos Santos •
.to .. Elias Francisco do Nascimento.
!1. Elpidio do Espírito Santo.
!2. Eugenio do Nascimento GarCia;
!3. Eurico Tiburcio da Silva.
!4. Francisco Balduino.
15. Francisco Corcino Bezerra.
16. Francisco Pereira Sobrinho .
.!7. Glaciano José Rufino.
!8. Henrique Adriano da Silva.
19. lsidoro Ferreira de Amorim.
20. João.Antonio Vieira.
21. João Batista de Jesus.
22. João Baptista do Nascimento.
23. João da Cruz Monteiro.
24. João Justino dos Santos.
25. João Pedro Gomes.
26. João Zacharias da Silva ..
27. José Alves de Souza.
28. José Francelino dos Santos.
29. José Francisco Americo.
30. José de Lourdes Alves.
3!. José Luiz de Almeida.
32. José Pereira da Silva.
33. Lotario José Pereira Goncalves.
34. Luiz .Ferreira.
35. Luiz Machado de Souza.
36. Manoel Francisco dos Santos.
37. Manoel Marques de Santana.
38. Manuel Geraldo Gomes.
39. Manuel Militão Pereira.
40. Manoel dos Reis Nascimento.
41. Manoel Soares· do Nascimento.
42. Miguel Francisco dos Santos.
43. Nathanael Pereira de Carvalho.
44. Nelson Leopoldino dos Santos.
45. Nestor Antonio dos Sa'ntos.
46. Olavo José Leite.
47. Olegario Rodrigues da Silva.
48. Oswaldo do Espirito Santo.
49. Octavio Pereira F eu.
50. Paulo Franca.
5!. Pedro Alcantara de Souza.
52. Pedro Isidro de Souza.
53. Raymundo das Neves.
,
5-1. Raymundo Placido de Souza.
55. Rodolpho Jacintho da Silva.
56. Silvino Pedro dos Santos.
57. Silvio Luci o da Silva.
58. Thomaz dos Santos.
59. Valdevino Ribeiro da Costa,
60. Waldemar Tavares Bezerra.
6!. Zeferino Pereira de Andrade.
62. Vago.
63. Vago.
64. Vago.
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_ 1_u 7 :servente VI- 350$0

1 . Accamo Sever1ano Perfeito.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10:
11 .
12.

Alcides Antunes Xavier.
Alcides Faria.
Antonio Adão.
Antonio Francisco Romão.
Augusto de Carvalho.
Avelino Firmino dos Santos.
Constancio Erigido dos Santos.
Fernando Hueso Urbano.
José Yieira de Araujo.
Manoel Alves de Andrade.
Manoel Antonio da Rosa.
13. Manoel Camello da Silva.
14. Marco !in o Bispo dos Santos.
15. Medilo Pinheiro dos Santos.
16. Nestor Pedroso.
17. Pedro José da Silva.
18. Ulisses Bezerra Dornellas.
19. Antonio Leopoldo.
9 - Servente VII- 400$0
·1. Antonio Luiz. .
2. Avelino Cardoso. 3. Candido José de Souza.
4. Domingos Rodrigues de Araujo
5. Gustavc José Marinho.·
6, João Claudino da Silva.
7. José de Paiva Maviguier.
8. Mario Cardoso.
9. Walter Pacheco dos Santos.
27 - Trabalhailor IV - 250$0
1 :. Agenor de Freitas Castellar.
2. Alfredo Linhares Duarte.
3 '. Ari da Cunha Duarte.
4. Camilo Gomes·.
5. Carvilho Carneiro.
6. Cosme Marinho de Melo.
7. Cromássio de Castro.
8. Dionisio Pereira de Pinto.
9. Evandro Mendes de Souza.
10. Filemon Cecilia Guterrez.
1i. Fra·ncisco Alves.
12. Francisco das Chagas Souza.
13. João Alves Ferreira. ,
14. Joaquim Monteiro Lima.
15. José Ambrósio Nogueira.
16. José Bezerra, Coelho.
17. José Botelho Gomes dos Santos.
18. José de Lima.
19 ~ José Rodrigues.
20. Manoel Otilio.
21. Manoel Severino Soares.
~2. Miguel Manoel da Silva.
23. Nicolau Albino.
24. Vago.
CO.!. de Leis - Vol. VIII

!6
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25. Vago.
26. Vago.
27. Vago.
64 -

1.
2.
3.
4.
f.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2Z.
23.
24.
2.5.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37 ..
38.
39.
40.
41.
!12.

A3.
114.

4-b.

lt6~

'l7.
-'18.
49.
50.
51 .

Trabalhador V -

300$0

Alcides Soares Teixeira.
Amaro Inocêncio Nunes.
Amaro José de Oliveira.
Antonio Celso Barbosa.
Antonio Ranulpho dos Santos Ferreira.
Antonio de Souza.
Arlindo Gonçalves de Amorim.
Arnaldo Zacharias da Silva.
Arthur Messias dos Santos.
Bento Martiniano de Souza.
Canuto Rodrigues da Rocha.
Cenobelino Pereira Pinto.
Cícero Joaquim de Lima.
Daniel da Costa e Souza.
Deocleciano Damasceno de Lima.
Deusdedith Augusto de Albuquerque Maranhão.
Djalma Corrêa de Paula Machado.
Emidio de ·Paula Arruda.
Eugenio José da Silva.
F-ernando Alves Ribeirp.
FranC'isco Baracho.
Francisco Mendes Torres,
João Araujo da Silva.
João Cavalcanti de Albuquerque,
João Feliciano Gomes.
João Ferreira do Nascimento.
João Francisco de Lima.
João Gonçalves de Oliveiia.
João de Luna.
João Pereira de Vasconcellos.
João Ribeiro de Oliveira.
João Trajano da Rocha.
José Ambrosio .da Silva.
José Benedicto do Nascimento
José Ferreira Lima.
José Hisbello Ferreira dos Santos.
José Juvencio Corrêa. ,
José Paulo do Nascimento.
José Rosa do NaScimento.
Julio Càrdoso da Silva.
Kerginaldo Domingues Alves.
I.Juiz Gonzaga do Nascimento.
Luiz Lopes Pinto.
Mahoel Adriano da Silva.
Manoel de Barros.
.
Manoel Bezerra da Silva.
Manoel Francisco de Barros.
Manoel Francisco Monteiro.
Manoel Teixeira.
Miguel Cardoso de Andrade.
Miguel Gomes de Araujo.
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52. Osc'ar Cavalcanti Pereira.
53. Oséas Pimenta da Franca.
54. Osorio Amador da Franca.
55. Paulo José Ferreira.
56. Paulo da Luz.
~·'i. Pedro Balduino.
f,8. Pedró Bezerra Campos.
r,g. Pédro Paulo Franco.
60. Placido José do Nascimento.
(i 1 . Raymundo Amaro.
Ct2. Roberto Antonio dos Santos.
63. Roldão Siqueira de Mello.
64. Severino Jorge do Nascimento.
00 -

TrabalhacloJ' VI -

1. Albertina José.
2. Alcides Baduem do Rego.

3. Alfredo Silva.
4. André Gomes da Silva.
5. Antonio Alves.
6. Antonio Antunes.
,
7. Antonio Gabriel dos Santos .
8. Antonio de Jesus.
9. Antonio Lopes.
lO. Antonio da Silva Cruz.
t 1. Arl.stides João Rodrigues.
12. Aristides Pereira dos Santos.
13. Arthur Varela Barca Filho.
14. Aurelio Alves Penetra.
15. Avelino José dé Sant'Anna.
1e. Cicero Miguel dos SantOs.
17. Claudio Gomes da Silva.
i S. Clodoaldo da Fonseca e Silva.
19. Cosme Felippe Xavier.
20. Domingos Pinto de Aragão.
21. Felismino José dos Santos.
22. Firmino Venicacio· Xavier.
23. Francisco Moreira.
24. Francisco Tertuliano da Silva.
25. Francisco Thomas de Oliveira.
26. Itamar Abiatar Ramos.·
27. João Baptista de Castro.
28. João Bento do Amorim.
29. João Bernadotti.
30. João Eleutério da Silva.
31. João Emeliano Alves.
32. João Emerenciano China.
33. João Ignacio da Silva.
34. João Nunes Pereira.
35. João Paulo Torres.
36. João Ramalho.
37 . João Soares da Silva.
38. João Tiago da Silva.
39. Joaquim Marques.
40. José Agnaldo de Almeida.
41. José Alves da Rocha.
42. José Francisco de Arruda.

350$0
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53 .
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

~PODER-

EXECUTIVO

José Joaquim Fernandes.
José Pedro .Jacintho.
Julio Aureliano de Souza.
Manoel José Rodrigues.
Leopoldo Jacintho dos Saritos.
Lourival dos Santos Matta:
Luiz Testas Mourinho.
Manuel Alves de Oliveira.
Manuei Antonio de Souza.
Manuel Borges da Fonseca.
·Manuel Caldas .
Manuel Felipe.
Manuel Joaquim Correia.
Pedro Corrêa Machado.
Severino Pedro da Silva.
Theodomiro Augusto Ramos.
Ubaldino Alves.
Vicente Ferreira Feitosa.
TABELA SUPLEMENTAR

4 -

,!rmazenista XIV :_ 800$0

i . Carlos Alberto da Camara Lima.
2. Domicio de Barros.
,
3. Fernando Guilherme Germano Johonsen.
4. Luiz Gonzaga Vergara Lopes.

Armazenista XV -

1-

900$0

1. Rogerio Paulo da Cruz Braga.
8 -

Escriturário XII -

650$0

i . Artlmr José da Cos ta Barros.

2.
3.
4.
5.

Frederico Aníbal Mo ta de Carvalho.
João Raul de Souza.
Joaquim Romeu Siqueira C. Filho.
Joaquim Pinheiro de Oliveira.
6 . José Ciriaco Neves Bezerra.
7. Leonardo da Silva Nunes.
8. Norberto de Assis.
8 -

Escriturário XIII -

700$0

i. Alarico Pereira_

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amin thas de Senna Barros.
Antonio Atanasio de Morais.
José Benedito Rodovalho.
José Camarão da Cunha.
Leopoldo Augusto da Silva.
Lindonio Alcides de Campos Lustosa Paranaguá.
Milton Muller.
2-

Es&iturário XIV - 800$0

I .· Armindo Rodrigues dos Santos.
2·. Theotonio de Faria.
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1 ___: Escriturdrio XV- 900$0
!. José Paulo de Souza.

1 -

Feitor XII -

&50$0

1. Manoel Mendes.

19 -

Guarda VIII -

450$0

1. Agenor Gualberto dos Santos Reis.
2. Antonio Gonçalves Ramos.
3. Aureo Goncalves.
'
4. Benedito Lopes Machado Ramos.
5. · Boliva:r Lopes de Oliveira.
6. Celestino Costa.
.
7. Eneas Brasilicio de Souza.
8. Genival Leal de Menezes.
9. Geanlorenzo Schettino.
10. João de Araujo Roslindo.
11. José Carvalho Cerqueira.
12. João de Deus Benning.
13. José Francisco -de Assis Cavalcanti.
14. Leoncio Gomes da Fonseca Netto.
15. Olívio Augusto Botelho.
16. Panlino Parente.
17. Roberto Salcedà Reis.
18. Vicente Ferreira da Silva.
19. Virginio da Costa Lima Pires.

17 -

GuaJ•da IX -

500$0

1. Alvaro da Fonseca Lima.
2. Angelo Porto Martinelli.
3. Arlindo Osmar de Gouvea.
4. Custodio José Damâsceno.
5. Francisco Gomes Coelho.
6. FrancisCo Pereira Bastos.
7. Frederico Pereira de Souza.
8. Gentil Bartholomeu de Paiva.
9. Geraldo Avelar.
10. Henrique José Ferreira.
11. João Evangelista Machado.
12. João Rodrigues da Silva.
13. Manoel Augu~to de Araujo.
14 .. Manoel Soares.
15. Mario .Monjardim.
16. Oscar Marcelino Pereira.
17. Pedro Hugo Ferreira dos Santos.
1 -Inspetor XVII- 1:100$0
1. Ernani de Goes Pere"ira da Silva.
1 -

Inspetor XVIII - '1 :200$0

1. Lafayette llarbosa Rodrigues Vianna.
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3 - Marinheim VII- ,100$9

1. JÓaquim Maria Lourenço.
2. Lino Francisco da Costa.
3. Saturnino da Costa.
1-

Motorista X/li -

700$0

Motorista XI V -

800$0

I. José Teixeira.

2-

1. Carlos Soares da Costa Guimarães ..
2_. João Pereira.
10 -

!.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

450$0

Alfredo Ferreira da Silva.
Antonio Motta.
Augusto José de Abreu.
Braz Vianna.
Gastão dos Santos.
Horacio Gomes da Costa.
Leoane Palmeira Nascimento.
Manoel da Silva Romeiro.
Severino Xavier de Oliveira.
Sizinio Triqueiro Borges.

4l.
2.
3.
4.

Servente VIII -

Se1·vente IX. -

500$0

Carlos Pacheco dos Santos.
Claudionor Belmiro dos Santos.
Djalma de Oliveira,
Eu"ebio Jacin\ho de Carvalho.

1 -

Se1·vente X -

550$0

L Lucio Monteiro.
REPARTIÇ.~O: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMI~~'l'O

Tabela mtmérica
Nii.mero

.1
·1
1

1
1
1

1
1

1

-6
5

5

Ref; de
salário

Função

..........
Armazenista
. .. .. ... ..
Armazenista
Armazenista
..........
Armazenista . . . . . . . . . . .
Armazenistá auxiliai'
Artífice .. . . .
Desenhista .. . ... . . . . . . . . .
Desenhista ... ............
Enfermeiro . . ...........
Engenheiro
...........
Engenheiro .
I,,,,,
Engenheiro

.
.....
. . ·- ........

.

••••••••• o •

o

o , , . , o",

X
XI
XII
XIII
IX
VIII
-X

'XI
XI
XIX
XX
XXI

Salário

mensal

550'$0
600$0
650$0
700$0
500$0
450$0
550$0
600$0
600$0
1 300$0
1 400$0
1 500$0

Despesa
anual

6:600$0
7:200$0
7:800$0
8:400$0
6:000$0
5:400$0
6:600$0
7:200$0
c7;200$0
93:600$0
84:000$0
90:000$0

ATOS DO PODER EXECUTIVO-

Niimero

8

3
4
4

2
2
3
3
1
1
1
1
2
1
2
4
3
2
2
2
3
1
1
1
9

Ret. de
salário

Funçãó

Auxiliar de Engenheiro (2
·meses) ............ .
Auxiliar de Engenheiro
Auxiliar de Engenheiro ...
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório ..
Auxiliar de Escritório
Guarda ................ .
Guarda ................ .
Inspetor ............... .
Inspetor ............... .
Inspetor Auxiliar ....... .
Inspetor Auxiliar ........ .
Inspetor Auxiliar .....
Maquinista . ·, ........... .
Motorista ............ ; ••
Motorista . . . ........... .
Motorista . . .. .......... .
Motorista . . .. ....... , .. .
Motorista ............... .
Servente ....,...
Servente .............. ..
Topógrafo . . . .......... .
Topógrafo .............. .
Trabalhador • . .. ....... ..
o o •

o : •••••••

XIII
XIV
XV
VIII
IX
X

XI

v

VI
XI
XIII
VII
VIII
IX
XII
VIJ

VIII
IX
X

XI

v

VII
XIII
XV

v

Sa.lá.rlo
mensal

Despesa
anual

700$0
'800$0
900$0
450$0
500$0
550$0
600$0
300$0
350$0
600$0
700$0
400$0
450$0
500$0
650$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
300$0
400$0
700$0
900$0
300$0

11:200$0
28.ti00$0
43:200$0
21:600$0
12:000$0
13:200$0
21:600$0
10:800$0
4:200$0
7:200$0
8:400$0
4:800$0
10:800$0
6:000$0
15:600$0
19:200$0
16:200$0
12:000$0
13:200$0
1"4 :400$0
·10:800$0
4:800$0
8:400$0
10:800$0
32:1,00$0
691,:600$0

91
Tabela numérica suplemen-tar

3 Escriturário ...........
1 Motorista . . .. .......... .
1 Motorista . . . ........... .
1 Servente ....•..........•
o •

XIV
XII
XIII
VIII

800$0
650$0
700$0
450$0

28:800$0
7:800$0
8.:400$0
5:400$0
50:400$0

6

Relação dos extranumerários mensalistas correspondentes à
tabela numérica aprovada pelo decreto n. 8. 205, de 12 de novembro
de 1941:
DEPARTAMENTO NACIONAL DÉ OBRAS DE SANEAMENTO
TABELA ORDINÁRIA

1 · - Armazenista X· 1. José Benedicto Galvão da Fontoura.

550$0
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1

AMnazenista XI -

600$0

AMnazenista XII -

650$0

1 ; Abilio Nunes .
1-

1. José Soares de Oliveira.
1 -

AMnazendsta XIII -

700$0

1. Joaquim Dantas de Avila.

1 -

AMnaZenista auxiliar IX - ,500$0

1. José Nabor de França.

1 -

Artífice VIII -

450$0

1. Manoel Benedicto Lapa.
1 -

Desenhista X -

550$0

Desenhista XI -

600$0

f. Geraldo Paes.

1

1. José Garcia Filho.
1 -

Bn{ermei,·o XI -

600$0

1. Fernando Ferreira Botelho.
6 -

Enge:nhei1·o. XIX -

1 :300$0

L Eugenio Silveira de Macedo.
2. José ·etorry dos Santos •.

3. Raimundo Aires Sumner.
4. Raul de Almeida Prado Gostallat.
5. Vago.
6. Vago.
5 -

Engenhei-ro XX -

1 :400$0

1. Ary Magioli.

2.
3.
4.
5.

Isaías Salgado Pereira.
José Maia Filho.
José de Mendonça Motta.
'l:arciso José Villela.
5 -

1.
2.
3.
4.
5.

Engenheú·o XXI -

Altamir Corrêa Moreira.
Eduardo Secades.
Fausto Brasil da Silveira.
Jorge Paes de Figueiredo.
Silvio Lobo S. Thiago.

1 :500$0
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Auxiliar de Engenheiro XIII -

8 -

700$0

!. Antonio Coelho de -Rezende :-<e to.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

Antonio João da Mola.
Demosthenes Barbosa de Morais.
Edgard Virgilio Pinon.
Henry Levindo Leonardos.
·Isauro Pinto.
Lindolpho Prieto.
Nazir Gonçalves Moreira.

-

800$0

-

900$0

Auxiliar de Escritó1·io. Vlll -

'50$0

Auxiliar de Engenheiro XIV

3 -

Cyro Lincoln da Silveira.
2. Emanuel de Castro Barcellos.
·3. Haroldo Tapajós Gomes.
1.

-

4

Au.xiliar de.' Engenheiro XV

1. Celso Macedo.
2. Julio Cezar Barbosa Pena Filho.
3. Milton Moi linho Neiva.
4. Raymundo Dó ria Soares.

4

1.
2.
3.
4.

Adalardo de carvalho.
Auber Regina to Fernandes.
Hermilio Fraga da !Silva. ·
Julio Chastinet de Oliveira.
2

L

-

-

-

500$0

Auxiliar de EsCritório X -

550$0

Auxiliar de EsCritório IX

Mauricio Nobr.ega Guimarães.

2. Renato Moreira Dias.
2

-

!. Antonino F.erreira Mafra.
2. Augusto Cosme ~orne~ da Costa.

3

-

Auxiliar de Escritório

XI

L Joaquim Serpa Junior.
2. Juvencio Fernandes de Oliveira.
3. Luiz Belford Vieira.
3

~

Guarda V -

300$0

1 . Antonio José Teixeira.
2. Feliciano Benedicto Lapa.
3. Manoel Batista Junior.
! -

Gtrarda VI '--- 350$-0

1. Manoel José Corrêa.

-

600$0

ATOS DO PODER EXEÇUTIVO
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i -

Inspet01· XI' -

u00$0

1. Juvenal Caetano de Souza Barreto.
i -

Inspetor XIII -

700$0

i. Rubem Demetrio de Souza.
1 -

Inspetor auxiliar VII -

400$0

1. Nestor Fundão de Almeida.
2 -

Inspetor auxiliar VIII -

4~0$0

1. Hermes Loreto de OliVeira.
2. Sebastião Cesar da Silva.
'

1 -

lnspeto>· auxilia>· IX -

500$0

1. Dorval Gomes .de Azevedo.

2 -

Maquinista Xll -

650$-1}

1. Firmino Domingos Belo.
2. Mauricio André Pinheiro.
4 -Motorista VII -'-- 400$0
1. Antonio Brito da Cruz.
2. Antonio Junior da Silva.
3. Julio Carlos.
4. Ricardo Granja.
3 -

Moto>·ista Vlll .,--- 450$0

1. HeitOr Alves Péreira.
2. Israel do Rego Neto.
3. Joaquim Campos.
2 -

Motm·ista IX -

500$ü

1. Antonio Muylaert Safgado.
2. '-Moacir Souza.
2 -

Motorista X -

550$0

Motm·ista XI -

600$0

i. João Rangel.
2. Manoel 13ilva.

2-

L João Basilio dos Santos.
2. Silvio Nunes.

ATOS DO PÓDER EXECU'I'IVO

3 -- Servente

.v --

300$0

1. Domingos Moreira.

2. João Carvalho.
3. Sosthenes Gesar de Melo Sobrinho.
1 -- Servente VII -- 400$0
1. Mario Silva.
1 -- Topógmfo XIII -- 700$0

1. va ..o.

1 -- Topógmfo XV -- 900$0
1. Aristides de Oliveira Pires.

9 -- Trabalhador V -- 300$0

1. Antonio Mo ta de !Souza.
2. Cipriano Vitorino.

3. Ezequiel Paschoal.
4. Feliciano Martins.

5.
6.
7.
8.

João Gomes Gracina.
J-ozino de Souza MOrais.
Leopoldino Moreira..
Severino Alves de Lima.

9. Zeferino Borges.
TABELA SUPLElVIENTAR

3 -- Esr•·itu1·ário XIV -- 800$0
1. .Antonio Martins.

2. João Almeida.
3_. M-oacir Ururaí.
1

~

Motorista XIJ -- 650$0

1 . Octacilio Ferreira da Silva.
1 -- Motorista. XIIJ -- 700$0
1. João Neves.
1 -- Servente I'III -- 450$0
1. Paulo Geraldo da Gosta Vieira Machado.
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DECRETO N, 8.206 -

DE

12.

DE NOVEMBRO DE

1941.

Reconhece o curso de agronomia da Escola de Ag1·onomia do Ceará
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a letra a do art. 74 da Constituição e de conformidade com o
933, de 7 de dezembro de 1938, combinado com' o de
decreto-lei
n. 2. 855, de 11 de dezembro de 1940, decreta:

n.

Art. 1.0 Fica reconhecido- o curso de agronomia da Escola de
Agronomia do Ceará, med~ante o cumprimento das seguintes, exi-

gências:

·

a) provimento efetivo das cadeiras vagas, na forma da legislação
em vigor;
b) contínuação das obras em andamento para a instalação definitiva da Escola;
c) complemento do material do laboratório de Química " dos
Departamentos de Agricultura, Zoologia e Engenharia Rural;
·d} exclusão dos alUnos cujas matrículas não satisfaçam aos requisitos legaiS.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 12 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.
f!n.'T'ln.r:

DECRETO N. 8.207

-DE

12

ri.P.

S~ntl.'?..n.

DE NOVEMBRO DE

n11nrfP.

1941

Desap1'0P1'ia. terrenos adjacerites à Base. Aérea de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da aÍribuição que lhe confere ·o
art. 74, letra a, da ConstituiçãQ, e de acordo com o decreto-.lei número 3. 365, de 21 de junho de 194'1,
·
Decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de utilidade pública e desapropriados,
no interesse da defesa do Estado, os terrenos adjacentes à Base Aérea
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina; assinalados pelas letras
A, B, C, na planta que fica aprovada e a este decreto acompanha, devidamente rubricada pelo ministro da Aeronáutica e pelo diretor da
Aeronáutica Naval.
Art. 2.0 Revogam-se ·as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1941, 120.o da Independência e 53.? da República.
GETULIO V Al\GAS

J. P. Salaado Filho

,,,
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DECRETO N. 8.208-

DE

12

DE NOVEMBRO DE

1941.

Reconh f' r; e o curso de agronomia da Escola Agrícola da -JJaia
O Presidente da República, usando das atribuicões Que lhe confere a letra c do art. 74 da Constituicão e de conformidade 0vm o
decreto-lei n. 933, de 7 de dezembro de 1938, combinado com o de
n. 2,855, d~ 11 de dezembro de 1940, decreta:
Art. 1.° Fica reconhecido o curso de agronomia da Escola Agrícola
da Baía, mediante o cumpriril.ento das seguintes exigências:
a) provimento efetivo das cadeiras vagas na forma da legislacão
em vigor;
'
b) continuação das obras em andamento para inStalação rtefi- .
nitiva da Escola;
c). complemento e renovaç.ão do material didático de sens laboratóriOs e gabinetes, principahnente de Botânica, FitoPatologia,
~ntomologia, Mecânica e Engenharia rural;
d) melhor adaptacão dos prqgramas das cadeiras de seu curso
ao nível das exigências impostas pelos modelos fornecidos pela
E.N.A.; ~
e) e:X:clu;;ão dos alunos cujas matrículas não satisfacam aos. re~
quisitos legais.
Art. 2.o R~vogam-se as disposições em contrári"Q.
Rio de .Janeiro, 12 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.209-

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileh·o Albertina Silva a comprar ped1'as P1'eciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con~
fere o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. 466, de 44 de 'junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Albertina
Silva, residente em Andaraí, Estado da Baía, a comprar pedras preciosas nos terinos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, (!Onstituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 191>1, 120.0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 8.210-

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1941

Autm·iza a firma Oliveira & Menezes a comprar pedras preciosas
o Presidente da República, usando da atribuição que llle confere o ·art. 7 4. letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo úni.co . .Fica autorizada a firma Oliveira & Menez~s, estabelecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos termos do
decreto-lei n. 466, de 11:. de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1941, 120.0 da Tndependência

e 53.0 da República.

GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8.211- DE 13 DE NOVEMBRO DE 1941

Revoga os decretos ns. 6. 723 e 6. 992, de 15 de janeiro e 20 de março
de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. L985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica· sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Ivo Magalhães para pesquisar carvão no munic'pio· de Bagé, do
Estado do Rio Grande do Sul, pelos decretos ns. 6. 723 e 6. 992, de 15
'
de janeiro e 20 de março de 1941.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
· Rio de Janeiro, 13 de novembro de 194-i, 120° da Independênc-ia
e 53° da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los. de Souza JJuarte.

DECRETO N. 8.212 -DE 13 DE NOVE:c\IBRO DE 1941

Autoriza a Contpanhia Geral de Minas a lavrar bauxita, pedras aluminosas e argilosas no m'ltnicipio de Poços d"e Caldas, do Estado
de_ Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe"
re o art. 7,4., letra a. da. Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
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Art. 1. 0 :Fica autorizada a Companhia. Geral de Minas a lavrar bauxita, pedras aluminosas e argilosas na "Chácara Santa Rosália", situada no município de Pocos de Caldas, do Estado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e dez hectares e oitenta e quatro ares
(310,84 Ha), limitada· por um polígono mistilíneo tendo um dos vértices situado à distância de cento e trinta metros (130m), rumo magnético oitenta e quatro graus e trinta minutos no1·oeste (84°30' NW)
do centro da muralha da represa de abastecimento dágua de Poços de
Caldas e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: oitenta e quatro metros (84m;,
rumo quatro graus noroeste (4° NW); cem metros (100m), rumo setenta graus nordeste (70°NE); cento e vinte metros (120m), rumo
quarenta e cinco graus nordeste (45° NE), cinquenta e oito metros
(58m), rumo sessenta e sete graus nordeste (67° NE): sessenta e
oito metros (68 m), rumo Norte (N); setenta metros (70 m), rumo
vinte e cinco gra:us e trinta minutos noroeste (25° 30' NW); cento
e setenta e três metros (173 m), rumo dois graus noroeste (2° NW);
cento e setenta e dois metros (172m), rumo treze graus noi·deste
(13o NE); quarenta metros (40m), rumo quarenta e dois graus nordeste (42o NE); cento' e setentá e três metros (173m), rumo dezesseis graus e trinta minutos nordeste (16° 30' NE) ; oitenta metros
(80 m), rumo setenta e cinco graus nordeste (75° NE) ; cento e sessenta e dois metros (162m), rumo quarenta graus nordeste (40° NE};
cento e cinquenta e um metros (151m'), rumo quatro graus nordeste
(40 -NE); cento e trinta metros (130 m), rumo setenta graus trinta
minutos noroeste (70° 30' NW); duzentos e oitenta metros (280m),
rumo cinquenta e um graus trinta minutos noroeste (51°30' NW);
cento e noventa e seis metros (196m), rumo oitenta e um gr-aus trinta minutos sudoeste( 81° 30' SW); cento e trinta e dois metros
(132m), rumo setenta graus noroeste (7_0°- NW); oitenta metros ...
.(SOm),- rumo quarenta e. dois graus noroeste (42° NW); quinhentos e
vinte e quatro metros (524m), rumo oitenta e um graus noroeste ..
(81o NW); cento e dez metros (110m), rumo setenta e sete graus noroeste (77o NW); duzentos e vinte e seis metros (226m), rumo oitenta e um graus sudoeste (81° S\-V); cento e quatorze metros .....
(114m), rumo trinta e três graus trinta minutos sudoeste (33°30'
S\V); cento e dez metros (110m), rumo sessenta e quatro graus sudoeste (64o SW); cento e sessenta e sds metros (166m), rumo oitenta ·e cinco g1·aus trinta minutos sudoeste (85° 30' SW); cento e
oitenta metros (180m), rumo oitenta e cinco f;Taus trinta minutos
sudoeste (85° 30' SW) ; quatrocentos e doze metros ( 412m), rumo
sessenta e oito ·graus sudoeste (68° S\V); cento e setenta metros ..
(f70 m), rumo setenta e oito graus sudoeste (78° SW); oitenta e dois
metros (82m), rumo vinte e sete graus sudeste (27° SE); cento e
quatro metros (104m), rumo setenta e dois graus trinta minutos sudeste (72°30' SE) ; cento e quarenta e oito metros (148m),· rumo
vinte e um graus sudeste (21 ° SE) ; trezentos e setenta e seis metros
(376m), rumo oitenta e um graus nordeste (81° NE); noventa metros, (90m), rumo sessenta e seis graus sudeste (66° SE); cento e vinte metros (120m), rumo trinta e quatro graus sudeste (34°SE); cento
e vinte e seis metros (126m), rumo sessenta e oito graus quarenta e
cinco minutos sudeste (68° 45' SE); cento- e noventa e quatro metros .(194m), rumo oitenta e três graus nordeste (83° NE); setenta
e seis metros (76m), rumo ·oito graus sudeste (8° SE); cento e vinte e quatro metros (124m), rumo quinze gr·aus trinta minutos sudoeste (15° 30' SW); duzentos metros (200m), rumo vinte e cinco
graus sudoeste (25° S\V) ; quarenta metros (40 m), rumo cinquenta
e oito graus sudoeste (58° SW); oitenta metros (SOm), rumo vinte e
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nove o-raus
sudoeste (29° S\V); duzentos e quarenta metros (240 m).
0
rumo sessenta e três graus sudoeste (63° SW); oitenta e seis metros
(8ôm) rumo trinta e qUatro graus südoeste (34° s"r); duzentos e
quare~ta e oito metros (248m), rumo cinquenta e três graus trinta
minutos sudoeste (53° 30' SW).; até o barranco da margem direita do
ribeirão da Serra ou do Meio, seguihdo pela montante desse ribP-irão
até a confluência do córrego que abastece de àgna potavel a cidade de
Poços de Caldas e por esse córrego acima até o ponto de· partida. Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágtafo único do ,art. 28 do Código de l\-Iinas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, alem dàs seguintes e de outras -constantes do mesmo Código não expressamente meneionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A -concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos cofres federiis, na forma da lei e em duas prestaç.ões ~o
mestrais, venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada al,lO,
três por cento (3 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no§ 3. 0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. s.o Se a concessionária da n.utorização não cumprir qualquer
da..s obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada cadu-ca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do citado Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e
40 do Código de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorizaç.ão será fisc-alizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discrirr~linados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autroização -de lavra terá por título este decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento
da taxa de seis contos duzentos e vinte e dois mil réis (6 :222$0).
Art. 7.0 llevogam-se a.s disposições em contrário.
Rio de _Janeiro, 13 de novembro de 194-1, 120. 0 da Independênoía e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.213

-DE

13

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Armond Viégas a pesquisar
manganês, cristal de .rocha e associados no municipio de .Pitanguí do~ Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos. do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Armond
Viégas a pesquisar manganês, cristal de rocha e associados numa
Jrea de cem hectares (100 Ha) situada nas propriedades "Simão" e
"Barnabé", no município de Pitanguí do Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um quadrado de mil metros (1. 000 m) de lado,
ten~o um vértice a quatrocentos e dez metros (410 mL rumo cin~o
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graus e trinta minutos sudeste (5° 30' SE) da confluência do córrego Barnabé com o córrego Simão e cujos rumos dos lados adjacentes a esse vértice são quarenta graus nordeste ( 40 o NE) e cinquenta graus sudeste (50 ° SE) . Esta au,torizacão é outorgada mediante as condições do art: 16 do Código de Minas e seus números
I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério ·e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização~ será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25. do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo -e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 29 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será ·fiscalizado pelo _Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revdgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETUÜO -VARGAS.•

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.211.

-DE

14

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiTo Oso1'io Carlos de Araujo a pesquisar diamantes no mun-icípio de Diamant'ina, do Estado de Minas Ge1·ais

O Presidente da República, usandó da atribuição que lhe conCere o art. 74, letra a, da Constituição e nos t~rmos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osorio Carlos de
Araujo a pesquisar diamantes numa área de quatorze hectares e oitenta e cinco ares ( 1!J.,85 ri-Ia) situada no leito e margens do rio São
João, no distrito de São João da Chapada, do município de Diamantina, do Estado de i.:\linas Gerais, e constituída. por uma faixa de cinquenta metros (50 m} de largura, cujo eixo é a linha poligonal assim
definida: começa num ponto situado sobre o eixo do rio São João a
quatrocentos e sessenta metros ( 460 m) para montante da foz do córrego Pombará e os lados a partir desse ponto teem os seguintes comGol. de Leis - Vol. VIII
17

258

ATOS DO PODER EXECUTIVO

primentos e rumos magnéticos: duzentos e noventa metros (290 m} e
sessenta e nove graus -sudoeste (69 ° SW), cento e setenta metros
(170 m) e sete graus sudeste (7 ° SE), cento e noventa metros
(190 m) e cinquenta e oito graus sudoeste (58 ° SW), quatrocentos
metros (400 m) e oitenta e sete graus noroeste (87 ° NW), quatrocentos e vinte metros ( 420 m) e setenta e sete graus sudoeste
(77 ° SW), quatrocentos e cinquenta metros (450 m) e trinta e dois
graus sudoeste (32 ° SW), trezentos e setenta metros (370 m) e sessenta e quatro graus sudoeste (64 ° SW), seiscentos e oitenta metros
(680 m) e cinquenta e dois graus sudoeste (52 ° SW). Esta autorização é outorgada mediante as 'condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e ·custeio
dos trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada ca,duca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De·partamento Nacional da Produção -Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e cinquenta mil réis
(150$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Minist~rio da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECHETO N.

8.215- DE 14 DE NOVEMBRO DE

1941

Autori;a o cidadão brasileiro Manoel Vicente da Cruz Junior a pesquisar talco e associados no municipio de Pírai, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Vicente da
Cruz Junior a pesquisar talco e associados no lugar denominado Guabiroba e Campo do Meio, -e·m terrenos pertencentes- a Oscar Felix da
Silva, no primeiro ( L 0 ) distrito do município de Piraf, Estado do Par.an~, numa área de treze hectares c cinquenta e dois ares (13,52 Ha),
hmltada por um retângulo tendo um dos seus vertices ·à distância de
quarenta e sete metros ( 47 m), rumo quinze graus e vinte e cinco minutos sudoeste (15° 25' SW) do canto sudoeste (SW) da casa de rosidência de Oscar FeJix· da Silva e cujos lados adjacentes a esse _vértice
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teem os seguintes comprimentos e orientacões: duzentos e sessenta rr:.ctros (260m), rumo setenta e três graus e trinta e cinco minutos r<ar-deste (73°35'NE) e quinhentos e vinte metros (520m), rumo dezes!:lnis
graus e vinte e cinco minutos noroeste (16°25'N\V). Esta autorizacão
é outorgada mediante as condicões do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, li, 111, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de l\Iinas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e .no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma elos al'ts, 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção I\Hneral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autori~ação de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e quarenta mil réis
(140$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de· Fomento da
Produção Mineral do Ministério ela Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ele Janeiro, 14 ele novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.216-

DE

-14

DE NOVEi\IBHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasilei1;o Othon Alves Bm'cellos Cortêa a pesquism·
bau:cita. no -município de Jfo{Jí das Crgzes, elo Estado de São Pw.tlo

O Presidente da República, usando da atribuic,ão que lhe confere
o art. 71, letra a, ela Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 20 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro. Othon Alves Barcellos Conêa a pesquisar bauxita em terras situadas no município de
Mbg'í dns Cruzes, do Estado São Paulo, numa área de duzentos hectares· (200 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos vértices a
oitocentos e quarenta metros (81!0 m), rumo quarenta e .cinco graus
sudeste (45°SE) do quilômetro vinte e quatro (km. 24), marco .em
concreto da antiga demarcação do Departámento de Estradas de Rodag8ns, na rodovia 1\fogí da.s Cruzes-Biritiba Assú e cujos lados adjacentes teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mii
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metros (2 .000 m) para o Sul e mil melros (1. 000 m) para Oeste. Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poder,á utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. s.o Esta autoriza.ção será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art_. 26 do Có.digo de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts·. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O. concessionário da autorização será fiscalizado pelo Devartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos de réis (2 :000$0)
e será transcritO no livro própl'io da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revàgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeíro, 14 de novembro de 194'1, 120. 0 da Indepe·ndência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duart.<J.

DECRETO N. 8.217

-DE

14

DE NOVE11BRO DE

1941

Autoriza o _cidadão brasileiro Frederico Dolabella Portella a pesquisw· s'ilex no município de Lagoa Santa, do Estado de Minas Gerais
O' Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Frederico Dolab~?olla
Portella a pesquisar silex numa área de quarenta e dois hecta_res
(42 Ha) situada no lugar denominado Fazenda de ~ão Sebastião no
município de Lagoa Santa do Estado de Minas Gerais, área 'essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a· quinhentos e trinta
metros (530 m) rumo sessenta e um graus e trinta minutos sudeste
(61° 30' SE) da confluência do ribeirão da Mata com o rio das 'Velhas
e cujos lados adjacentes a esse- vértice teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: setecentos metros (700 m), dezoito graus
nordeste (18° NE); seiscentos metros (600 m), setenta e dois grc1Lis
sudeste (72o SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. r. I!, III, IV. VII,
IX e .outras do citado -código não expressamente mencionadas neste
decreto.
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Art. 2. 0 O concessionano da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 ·Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos· previstos nos ns. I e li do ·citado artigo 24 e no art. 2!í do mesmo Código.
Art. 4.o As proyried:ides vizinhas estão sujeitas ils servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma elos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fávores
discriminados no art. 71 do· mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. ·6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte mil
réis (42.ü$·(}) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposir,:.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941! 120.0 - da Independência
e 53.o da República.
GE'fULIO VAHGAO.

Cal' los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.218-

DE

14

DE I\OVEi\IBRO DE

19!d

Autoriza o cidadão brasileiro Enwnuel de Souza Lim.a a pesquisur
manganês e associados no municipio de Caeté, do Estado de J.1!-ina~
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituioão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 ele janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:·
Art. L o Fica autorizado o cidadão brasileiro Emanuel de Sou:.r.a
Lim'a a pesquisar manganês e associados no imovel denominado ·' .Fazenda Roça Grande'\ de propriedade ele Sebastião Peixoto de l\Iello,
situado no municipio de Caeté, Estado de :Minas Gerais, numa área
de doze hectares (12 Ha), limitada por unY retângulo tendo um do
seus vértices à distânciit de seiscentos e cinquenta metros (650 m),
rumo setenta e cinco graus sudeste (75° SE) da confluência dos córregos do "Rheno" e "Velha" e cujos lados teem os seg·uintes rumos
magnéticos e comprimentos: setenta e cinco graus nordeste (75° NE)
e trezentos metros (300 m) e quinze graus sudeste (15° SE) e quatrocentos metros (1100 -m) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código .ele Minas c seus ns. -I, II, UI,
IV, VII, IX e outras do citadó Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da aut.orizacão poderá utilizar-se do
prodUto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código. de Minas,
se ocorreren:1 os motivos previstos nos ns. I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo. para os fins da pes.quisa, .na forma dos arts. 39 e
1,0 do citado Código.
.
'
.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O titulo da autorizacão de pesquisa, que será uma via
antêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e vinte mil réis
(120$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agriéultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as dis.posições em contrário.
Rio de Janeiro, 14. de novembt'O de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.

DECRETO l\'. 8.2'19

-DE

14

DE NOVE0.1BRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro GeTvasio Alves Pereita a pesquisnr--bauxita, caolim, qua1'tzito e associados no municipio de MoaE das
C1'uzes, do Estado de São Paulo
O Presid_ente da República, usando da atribuição que lbe confere
o arL. 111, lêtra a, da Constituição c nos termos do de,creto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 191>0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gei'Vasin Alves
Pereira a pesquisar bauxita, caolim, quartzito e associados em terrenos situados no município de Mogí das Cruzes, numa área de qninhen~os hectares (500 Ha), limitada por um polígono de sete (7)
lados, tendo um dos vértices à distância de mil duzentos e oitenta
metros (1.280m), rumo cinquenta e quatro graus nordesttl (5io NE)
da ponte sobre o llio J undiaí, onde a rodovia., Mogí Jdas Cruzes-Capela do Ribeirão o atravessa e cujos lados teem os seguintes rumos
maguéticos e comprimentos: setenta e cinco graus· e trinta minutos
nordeste (75°30' NE), dois ·mil e õitocentos metros (2. 800m) ;. quatorze graus e trinta minutos sudeste (14°30' SE), quinhento~ metros
(500m); vinte e nove graus sudeste (29° SE), quatrocentos e setenta
c cinco metros (475m) ; setenta e cin-co graus e trinta minutos nordeste (75°30' NE), dois mil trezentos e setenta. e cinco metros
(2.375m); quatorze graus e trinta minutos noroeste (11°30' N\V),
mil quatrocentos e cinquenta e cinco metros ( 1. !*55m); setenta e
cinco graus e trinta minutos sudoeste (75°30' SW), cinco mil trezentos e cinco metros (&.305m); quatorze graus ·e trinta minutos sudeste (14°30' SE), quinhentos metros (500m). Esta autorização é
outorgada mediante as condições. do art. 16 do Código de Minas e
srus ns. I, II, III, ·rv, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreLo.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-.se do
produto da- pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou ·nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Códlgo de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado
art. 24 e no art. 25 ·cto mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estào sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O- concessionário da autorização será fiscalizado· pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favoreS
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomeilto
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura-.
Art. 7.0 Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro 'de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GE'rDLIO VARGAS,

Carlos de Souza üum'te.

DECRETO i\.

~L ~::!0 -

DE 1!1 DE NOVEMBRO DE 19~-1

Autoriza o cidadão brasileiro Lauro Vicente da Silva a pesqnism· manganês e associados no muniC'ipio de JaguaraTí, do Estado da

Baia.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição c nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. '1.° Fi-ca autorizado o cidadão brasileiro Lauro Vicente da
Silva a pesquisar manganês e associados no lugar denominado Brejo
Catuaboa, na Serra dos Morgados, em terrenos ocupados por Pedro
Conceição e Jmlquim Conceição, no município de Jagu<trttrí, Estado
da Baía, numa área de cento e um -hectares e vinte e HO\-'e ares
(101,29 H a) limitada por um polígono tendo um do·s seus vértices à
distância de dois mil duzentos e vinte metros (2.220m), rumo magnético oitenta e quatro graus noroeste do ceritro da plataforma da
Estação de Jaguar'arí, da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, e cujos
lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos metros ( 400m), rumo vinte graus
sudoeste (200 SW); trezentos e noventa 'C seis metros (39Gm}, rumo
oeste (W) ; cento e cinquenta e dois metros e dez centímetros {152 m
10 em), rumo vinte gl'aus noroeste (2oo NE); mil setecentos e oitenta e
um metros (i. 78-1 m), rumo norte .(N); quatrocentos metros (400 m),
rumo 1.este (E);- quatrocentos e cinquenta metros (450m), rumo Sul.
(.S); cento e oitenta e ciiico metros (185m), rumo Leste (E) e mil
e cem metros (1.100m), rumo Sul (S), até o ponto de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de i:Vlinas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não -ex-pressamente mencionadas neste decreto.
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Art. z.o O concessionário da autorização poaera uuuzar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos· trabalhos.
~
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca oü nula, üa
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
. Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às serVidões
de solo e sub-solo_ para os fins da pesquisa, na forma dos· arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizaç-ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos. favores
discriminados no art. 71 do· mesmo 'Código, na forma deste ai'tigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste dêcreto, pagará a taxa de um conto e vinte mil réis
(1 :020$0) e será. transcrito no liVro próprio da Divisão de FOmento
da Produção Mineral do :Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120~ 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Cm,los de Souza Dum· te.

DECRETO N. 8.221 -

DE

!4

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Adãlberto Alvares de Castro a pesquisa1'
caolim no municipio de }la1'icd, Estado do- Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 71, letra a, d~ Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro .de 191,0 (j::ódigo de·~linas}, decreta:.

Art. 1 . ° Fica autol'izado o cidadão braSileiro Adalberto Alvares
de Castro a pesquisar caolim em' duas áreas de três (3) hectares

cada uma, situadas na fazenda Rio Fundo, no 2.o distrito do município de Maricá do Estado do Rio de Janeiro e deliinitadas por dois
retângulos assim definidos: o primeiro tem um vértice a cento e
noventa e oito metros (198m), na direção sessenta e um graus e
quinze minutos sudeste (61° 15' SE) do quilômetro cinquenta
(km 50) da Estrada de Ferro de Maricá e os lados adjacentes a esse
vértice te em. os seguinteR' 0omprimentos e rumos: trezentos 1netros
(300 m') e setenta e sete graus nOl·deste (77° NE) e cêm metros
(100 m} e treze graus noroeste (13° NW}; o seguinte retângulo tem
um vértice a cento e noventa e sete metros e quarenta centimctros
(197,40 m), na direção setenta e dois graus e quinze minutos nordeste (72.0 15' NE} do mesmo quilómetro cinquenta (km 50) ucima
referido e os lados adjacentes a esse vértice toem os seguintes comprimentos e rumos: trezentos metros (300 m) e setenta e sete graus.
nordeste (77° N-E) e cem metros (100 m) e treze graus nordeste
( 13° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de l\linns c seus ns. r. rr, III, rv. VII, IX e
outras do citado· Código não expressamente mencionadas neste de.:...
ereto.
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Art. 2.0 O- conCessionádo da aulorização poderá utilizm·-se elo
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos. .
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduça ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 211 e qo art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas 'estão sujeitas ~s servidões de
solo e sub-solo· para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamep.to Nacional da Produção Mineral e gozará dos í'avores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma: deste· artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesqUisa, que ·será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e .cinqucnta ntil
réis (25ü$0) e .será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ cão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 nevogam-slil as disposições em contrário.
Hio de Janeiro, 14 de novembro de 19111, 12o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Cw·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 222 - DI!:. i 4_ DE KOVEi\1BRO DE i 9/d
Autoriza o cidadão brasileiro FTancisco Ricardo de Souza a pesquisar
mica e associados no município de MalarJachet·a, do Estculo de
Minas Ge1·áis
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 d.e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1.° Fica autorizado q cidadão .brasileiro Francisco Ricardo
de Souza a pesquisar mica e associados numa área de dezenove hectares e cinquenta e três ares (19,53 Ha) .situada no lugar denominado
"Biquinha do Bananal", no município de l\ialacacheta do Estado de
Minas Gerais e delimitada por um polígono que tem um vérLice a.
e.ento e quatro metros (104m), na dire_ção oitenta e oito graus e trinta minutos noroeste (88° 30' NW) ·magnético da confluência dos córregós "Biquinha" -e "AgÜinha:' e cujos lados, a partir desse vértice, teem
os seguintes ·comprimentos e rumos magnéticos; cento e quarenta e
.oito metros (148m) e vinte e cinco gTaus sudoeste (25° SW), oiter!ta
e dois -metros e ci:õ.quenta centímetros (82,50 m) e oitenta·-e quatro
graus noroeste (84P NW), trezentos e cinco metros (305m) e cinquenta e quatro graus e quinze minutos noroeste (54° 15' NW), trezento9
e trinta e Sete metros (337m) e sete gra,us e· trinta minutvs noroeste
(7° 30' N\V), duzentos e noventa e cinco metros- c cinquent.a cPntímetros (295,50 m) e sessenta e cinco· graus nordeste {650 NE), setenta
metros e cinquenta centímetros (70,50 m) e cinquenta e dois graus
e trinta minutos nordeste (52° 30' NE), -quinhentos e sessenta e sete
metros (567 m) e onZe graus ·e quinze minutos sudeste (11 ° 15' SE) .
Esta .autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de :Minas e seus ns. I, II, Ili, IV, VII, IX e outras do citado . Código não expressamente mencionadas neste dec~eto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da_ pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a. o Esta autorização será declarada caduca ou nula,,na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos- previstos nos ns. I c H do .citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo c sub-solo para- os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da aUtorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos Favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artlgo .
. A~t. 6. 0 O título da at~torização de pesquisa, que será uma via
autentiCa deste descreto, pag-ará a taxa de duzentos mil réis (200$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. ·
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em cont~ário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
G ETUI..~IO VARGAS,

Ca1'los de Souza Dttarl::.

DECRETO N. 8.223

--DE

14

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Netto a pesquisar cristal·de·rocha
no nwnidpio de Sete L-agoas, do E~tado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Netto a pesquisar cristal de tocha no lugar denominado Fazenda da Morada Nova,
em terrenos pertencentes a Jorge Vitoria, no município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, numa área de cinquenta hectares
(50 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos seus vértices situado à distância de mil cento e oitenta e cinco metros (1.185 m),
rumo magnético setenta e cinco graus sudeste (75° SE) do cruzamento da estrada de automovel de Pacú 'para Sete Lagoas com o Córrego
São João e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes
comptimcntos e orientações magnéticas: mil metros (1.000 m), rumo
cinquenta e nove graus s.udeste (590 SE) e quinhentos metros .(500 m),
rumo- trinta e- um graus sudoeste (31° SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
ns. I, II, III, IV, VII,. IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
·
dos trabalhos.
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Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se acorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art.. 211 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de .solo e sub-solO para os fins da pesquisa, na forma dos nrls. 39
e 40 do citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção i~üneral e gozará dos favores disenmirw.ctos nu art. 71 do mesmo Código, na forma desr.e artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma Yia
autêntica. deste decreto, pagafá a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza D1wrte.

DECRETO i'\. 3.22.1

-DE

H_

DE 1\0VE:!VJBH.O DE

19/d

Concede à "Bm.presa de Miné1'ios B1'asil Lim.itada", autorização tJora
f'unciona1' como wm,presa de rnineroção

Não foi publicado ainda no Diário Ofü:ial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.225-

DE

111

DE NOVE1lBRO DE

19111

Suptime ca1'gos extintos

O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea n,
do decreto-lei n. 3.195, de 1A de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinquenta e seis (56) cargos da classe B
da carreira de Carteiro do Quadro III - Parte Suplementar - do MinistériO da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoç,ão
de Acylino de Lima Medeii'os, Alberico Pereira dos Santos, Alberto
Marinho, Alvim Raymond Pinto, Angelo Rodrigues Xavier, Antonio
Pinto Rodrigues, Antonio do Sacramento 'rorga, Benjamin Constaht
Margarida, Braulio Machado Vieira, Brondizio André dos Santos,
Chronidas Rigaard de San~'Anna, Clarindo José Pacheco, Dinarte de
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Andrade Mendes, Emygdio Nazareth de Figueil'edo, Epitacià Tenorio
Cavalcanti, Francisco Garcia, Guilherme da Silva Lima, J eronymo Boson Ribeiro, João Baptista de B'reitas, João de Lima lHarques, João Mostovani, José de Almeida Catanho, José Antonio Baptista, José l\Iir~mcta
.Mattos José de Souza Guimarães, José Teixeira, Juvenal Tavares, Manoel n'eüdoro do Prado, Manoel Ignacio da Silva, Mario de Barros, Mario Corrêa Dias, Osorio Deniz Ramos, Menandro de Afmeida Machado,
Oswaldo de Oliveira Pitta, Pedro Pacevk, Ramiro Ferreira de Salles,
Rayrimndo de Pontes Franco, Renato Ribeiro dos Santos, Severino Firmo
da Cunha, Silverio José da Silva, Tap·yr Alves Cosenza, Theodomiro Siqueira Machado e \Valdemar Alvos Marins; do falecimento de Arthur
Alves Martins e Euclydes Antonio Leal; da demissão de Antonio Marques da Silva, Francisco_ de Paúla Costa, Nelson Neves Ferraz, Pirajá
Soares e· Ralph Diniz; da aposentadoria de Manoel Luiz Furtado; da
exoneração de _José Mendes· Guerra; da nomeação para outro cargo
de Paulo Vial Corrêa; da nomeação Sem efeito de Herval de Camargo
Portella -e Raul Gonzales de Moura; e uma vaga constante da relação.
npminal, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Reyogam-se as disposições em contrário.

Rio de JanBiro, 14 de novembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.o da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

João diJ Mendonça Li-ma.

DECRETO N. 8.226-

DE

H

DE NOVEMBH.O DE

·1941

Aptova novas lu belas nnrnéricas pa1•a o pessoal extranumerdrio lrrtensalista do Departamento de Ae1'ondntica Civil
·
O Pre&idente da República, usando dá atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 As Inbelas numéricas do pessoal extJ·anumerário-me.nsalista do Depa1:tamento de Aeronáutica Civil do Ministério da Aeronáutica, ::tprovadas pelo decrelo n. 7 .018, de 26 de marÇo último, fiyam substituídas pelas que acompanham o presente decreto.
Art. ·2.0 A despesa, na importância de 1. 475:400$0 (mil, quatrocentos e setenta e cinco contos- e quatrocentos mil réis), será atendida,
1. 440:000$0 (mil, quaLroc.entos e quarenta contos de réis) à conta da
dotação própria ao mesmo transferida pelo_ decreto-lei n. 2.9G1, de
20 de janeiro úHimo, P 35 :400!30 (trinta é cinco contos e quatrocentos
mil réis) à conta do crédito especial aberto pelo decreto-le-i n. 3.363,
de 21 de junllo último.

Art. 3.0 Rc'vogam-se as disposições e·m contrário.
Rio de Janeil'o, -14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado FUho.
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1\IINISTtRIO REPARTI ÇW

AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE AERONÁUTICA CIVIL
TABELA NUMÉRICA
Ref_ de

Número

F'unr:;ão

1 Artífice .................. .
5 Desenhista ................ .
4 Desenhista ............. .
2 Desenhista ............... .
1 Desenhista ........_....... .
fi Auxiliar de Engenheiro .... .
3 Engenheiro ............... .
3 Engenheiro ............... .
2 Engenheiro ............... .
2 Engenheiro ............... .
9 Auxiliar de Escritório
6 Auxiliar de· Escritório
6 Auxiliar de Escritório ..... .
5 Auxiliar de Escritório ..... .
4 Auxiliar de Escritório
20 Praticante de Escritório ... .
2 Inspetor ................. .
2 Inspetor ................. .
2 Inspetor ................. .
1 Inspetor Auxiliar ......... .
1 Laboratarista ............. .
1 Mestre ................... .
1 Mestre .................... .
2 Mestre ........... , ....... .
2 Mestre ................... .
1 Mestre Especializado ... : . .. .
1 Mestre Especializado ....... .
1 Mestre Especializado ....... .
1 Motorista ................. .
2 Motorista ................ .
11 Radio.telegrafista .......... .
6 Radiotelegrafista .......... .
4 Radiotelegrafista .......... .
3 Servente ................. .
3 Topógrafo ................ .
3 Topógrafo ................ .
4 Topógrafo ................ .
4 Topógrafo ................. .
3 Topógrafo ................ .
1 Topógrafo ................ .
3 Auxiliar de Tráfego ....... .
2 Auxiliar de Tráfego ....... .
3 Auxiliar de Tráfego ....... .
1 Porteiro ................. .
149

salál'io

XI

VIII

IX

X
XI

XIII
XVIII
XIX
XX

XXI

vn

VIII
IX
X

XI
VI
XII

XIII

XIV
IX

XI

XIII
XV
XVI

XVII
XVIII
XIX
XXI

IX
XI

XIII

XV
XVII

VII

IX
X

XI

XII

XIII
XIV

VII

VIl!
XI
XIII

Salário
mensal

600$0
450$0

500$0
550$0
600$0
700$0
1:200$0
1:30080
1:400$0
1:500$0
400$0
450$0
500$0
550$0
600$0
350$0
650$0
700$0
800$0
500$0
600$0
700$0
900$0
1 :000.$0
1:100$0
1 :200$0
1 :300$0
1:500$0
500$0
600$0
700$0
900$0
1:100$0
-100$0
500$0
550$0
600$0
650"$0
700$0
800$0
1;00$0
450$0

600$0
700$0

Despesa
anual

7:200$0
27:000$0
21,:000$0
13:200$0
7:200$0
42:000$0

43:200$0
46:800$0
33:600$0
36:0:0$0
1,3 :200$0
32: '•00$0
36:000$0
33:000$0
28:800$0
84:000$0
15:600$0
16:800$0
19:200$0
6:000$0
7:200$0
8:40~$0

10:800$0
24:000$0
26:400$0
11!:400$0
15:600$0
18:000$0
6:000$0
14:400$0
92:400$0
64 :80Q$0

52:800$0

14 :400$0

18:000$0
19:800$0
28:800$0
31:200$0
25:200$0
9:600$0
14:400$0
10:800$0
21:600$()
8:400$0
1.152:600$0
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TABELA NUlllÉRIC.~ 'SUPLEMENTAR

Número

8
i

1
1

:j

3
5

2
1
4
1

2
1

Salário
mensal

Ref. de
salário

Fu:1çflo

Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . .
Desenhista ................
Desenhista ................
Desenhista ................
Escriturário ...............
Escriturário . . . . . . . . . . . . . . .
EScriturário ...............
Escriturário ...............
Escriturário ...............
Engenheiro ..... - ..........
Motorista ..................
Servente . . . . . . . . . . .......
Servente ..................

XI

XIV

XV
XVII
XII
XIII
XIV
XV
XVIII
XXI
XII
IX
XI

600$0
800~0

900$0
1:100$0
650$0
700$0
800$0
900$0
1:200$0
1:500$0
6ií0$0
500$0
600$0

33

Despesa
·anual

57:600$0
9:600$0
10:80080
13:200$0
23:400$0
25:200$0
48:000$0
21:600$0
14:400$0
72:0001)0
7:800$0
12:000$0
7:200$0
----322:800$0

-----

Relação dos extranumerários-mensalistas correspondente às tabelas numérlcas· aprovadas pelo decreto n. 8.226, de 14 de novernbro
de 1941.
DEPARTAMENTO DE AERONAU'riCA CIVIL
TABELA ORDINÁRIA

1 -

Artífice XI -

600$0

1. João Florentino Pereira.

5 -

Desenhista VIII -

450$0

4 -

Desenhista IX -

500$0

2 -

Desenhista X -

550$0

1. Vago.

2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.

5. Vago.

-1. V~go.
·· 2. Vágo.
3. Vago.
4. Vago.

1. Paulo Luiz R. de Souza.
2. Vago.
1 -

Desenhista XI -

1. Jorge Augusto de Oliveira.

600$0
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Aux. de Engenheiro XIII -

5 -

700$0

1. Alfredo Goncalves Artmann.
2. Armando Djalma Carneiro de Al-buquerque.
3. Jorge Brando Barbosa.
4. Paulo Maria Duprat Serrano.
5. Zilmar Soares Montaury.

Engenheiro· XVIII -

3 -

1 :200$0

1. Mig·uel Cunha Filho.
2. Vago.

3. Vago.
3 -

Engenhei1·o XIX -

1:300$0

1 . Jorge Cm:npos Maynard.
2. Henrique Franciseo Barranca.
3. Vago,
2 -

Engenhei1'o XX -

1 :400$0

1. Valdelino das Neves Baraúna.
2. Wildo Stefan Benradt.
2 -

Engenhei1'o XXI -

1:500$0

1. Francisco Acyr Benjamim Guimarães.
2. Galdino Mendes Filho.

9 -

Auxiliar de Escritório VIl -

400$0

1. Alberto Goncalves do Couto Neto.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diva Leal de Menezes.
Elza Gomes Braga.
Nílza Azevedo.
Oldemar Gomes Pereira Júnior.
Walter Pereira Braga.
Yole Vital de Oliveira.
Vago.
Vago.
6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

450$0

Caio Joaquim Oliveira de Sá Freire.
J eronimo Wencesláu Tinoco Borges.
Milton Bclfort Rodrigues.
Scmiramis Ramalho Ferreira.
Virgilia Juraci Vasconcelos.
Zulmira Meirelles.
6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auxiliar de EsC'i'itório VIII -

Auxiliar de Escritório IX -

América Nicoláú de Oliveira.
Gilberto Alves Ferreira.
José Tavares Pereira.
Antonio Alvarenga Filho.
Deusnice Pinto Ferreira de 1Iagalhães.
Milton Leite Rocha.

500$0
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5-

1.
2.
3.
4.
5.

A7txiliar de Escritório X -

Arthur Pitella.
Homero Gomes Cruz.
José Luiz de Morais Vieira.
Nelson Ferreira de Almeida.
Oswaldo Nogueira de Almeida.
4 - A7<xiliar de Esc••itó•·io XI -

550$0

600$0

1. Agostinho Bruzzi Junior.
2-. Any de Almeida Rodrigues.
3. Camélia Ribeiro dos Reis.
4. Elmarina Do mingues.
20 -

P1·aticante de Escritório Vi -

350$0·

1. Maria de Lourdes Cordeiro Vieira.
2. Paulo Augusto Cotrim Rodrigues Pereira.
3. Vago.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1''
13.
·14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

2 - Inspetor XII 1. Flodoaldo Macedo Costa.
2. Thomé Figueiredo Lopes.

650$0

2 - In•petor XIII 1. Francisco Manuel Lisboa.
2. José Nicolino.

700$0

2 - Inspetm· XIV - 800$0
1. Ricardo Sabino Mascarenhas.
2. Roberto Bourdette Ferreira.
1 -Inspetor A7<xiliar IX - 500$0
1. Vago.
1 - Laboratarista XI - 600$0
1. Gil Von Sohston Camara.
1 -

1. Vago.

Mestre XIII -

700$0
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1 -Mestre XV -

900$0

1. Vago.

2 -Mestre XVi - 1 :000$0
1. Joaquim Fernandes Dias.
2. l\'1oab de Araujo 1'Iesquila.
2 - Mestre XVII- 1:10080
1. Fernando Pinheiro.

2. Milton Moura.
i - Mestre Especializado XV/11 - 1 :20080
i. Jos6 Souza.
1 - Mesl1'e Esvecúll'izado XIX -- 1 :300$0
1. Hermilio Tos cano de Bt·ito.
1 -

Mestre ]!,'speciali::,ado X~'ti -

1. José Nogueira e

1 :500ti0

Sou;~a.

1 -

Motorista IX -

ó00$0

2 -

Motorista XI -

600$0

1. Vago.

1. Bráulio Sergio Bandeira.
2. llusym Kilberberg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ti.

11 - Raâioteleamfista XIII Antenor Sant'Ana Alves
Carlos Chaves de Olivcu·a
Francisco Gonçalves Santos.
João Alsina Junior.
Gumercindo da Silva Rl'ito.
João Avila de MesQUita. ·
Leonidas Xavier de Freitas.
Manoel Telles Pitta.
Os\valdo Ferreira da Cunhn.
Paracelso Frederico de L i ma.
Raymurfdo Nogueira Soares.
6 - Badiotr>le(lrn.fista

XV~

70080

900$0

1. Audifax Cesar Ottoni.

2.
3.
4.
5.
ú.

1.
2.
3.
4.

Adolphó Borges Costa.
Alvaro Videira.
Augusto Joaquim Ferreira.
Mario Angelo dri Silva )iery.
Nacib Jorge Ncmer.
4 - . Radioteleg1"a{ista XV!/ Agnelo Chrisostomo de Souza.
Generoso Leite de Castro.
José Antonio de Freitas.
Admar Afonso Vianna.
Co!. de Leis - Vol. VIII

l :100$9
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3-

Servente V ll -

W0$0

1 . Amsterdam Telles Pereira.
2. João Thomaz de Aquino.
3. Sain-Sildes Ferreira.

5001)0

3 -

Topógrafo IX -

3 -

1'opógrafo X.- 550$0

4-

Topógrafo XI -

1 a 3. Vagos.
1 a 3. Vagos.
60ogo

1 a 4. Vagos.
4 - 1'opógrafo XII - 650o0
1 . Francisco Odilon de Albuquerque.
2 a 4. Vag·os.
3 - Topógrafo Xlll - 700$0

1 . Arminio Silva.
2. Francisco Rodrigues de Oliveira.
3. Mario Guimarães.
1 - Topógrafo XIV 1. Francisco Costa.
3 -

800$0

Auxiliar de Tráfego VII- 400$0

1. Benedito Curimbaba.
2. João Rodrigues Borges.
3. N estar da Silva Braz.
2 - Auxiliar de Tráfego VIII - 450$0
1 . Ananias Damasceno Góes.
2. Maravalho Nareis o Belo.
3 - Auxiliar de Tráfego XI - 600$(}
1. Galiliu Pellegrino Magalhfíes.
2. José Trigueiro Nobre.
3. Pau.Io Ferreira de Araújo.
1 - Po1'(eiro XIII 1. Agenor Angelo Medina.

700$0

'l'ABELA SUPLI.":M-E.J\ITAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 - Auxiliar XI - 600$0
Milton Dias Werneck.
Manoel de Oliveira.
Maria Anisia Pinheiro.
Lvraria Elisa de Paranaguá Muniz Frias.
_Maria José Monteiro Lobato Galvão de São
Noemy França.
José Furtado Soares de Meirellcs.
Zafer Pires Ferreira.

Martinho~
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1 -Desenhista XIV -.800$0
1. Francisco Rocha Vi laça.

Desenhista XV -

1-

90080

1. Aureo Lima Carlos .

.1- Desenhista XVII- 1:100$0
1 . Paulo Tapajós Gomes.

Escrit«rário XII -

3 -

650$0

t . Albérico Saraiva Ribeiro.
2. Aldo Pinto Pessoa.
3. José Mauricio Pereira Soares.

Escrit«rário XIII -

3 -

700$0

1 . .Uiva Miranda.
-2. Ernani Ferreira de Carvalho.
3. Ne\vton de Barros Silva.

Escritw·ário XIV -

5 -

800$0

i . Amanda Guimarães.

2.
3.
4.
5.

André Fernandes Silva J ácomc.
Maria de Lourdes Pompeu Abud.
Rodolpho Frederico Ritchter.
Salomão Ibrahim.
·
Escritw·ário XV -

2 -

900SO

1. Isola de Miranda Costa.
2. Mercedes Peixoto.

1-

Escrit«rário XVIII -

1 :200$0

1. Yara Macedo Rabelo ..

4 - Engenheü·o XXI- 1 :500$0

1.
2.
3.
4.

José Camargo Prochno.
Othon Soares.
Raul Gríllo Malheiros Pinto.
Renato Mout.inho Pinheiro Guimai'ães.
1 -Motorista XII- 650$0

1 . Isaltino. Silva.
2 -

Servente IX -

500$0

1. Alberto Bastos da Costa.
2. Luiz Santos Prudente.

11. Agenor Leão Costa.

Servente XI -

600$0
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DECRETO N. 8.227

-DE

14

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos

o Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, ·e nos termos ·cto art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 7 cargos da classe H da carreira de
Engenheiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
Saudc, sendo ft vagos em virtude da nomeação, para outro t\argo, de
Franeisco Luiz de Araujo, Lívio Apeles de Araujo Lima, Alexandre
Ribeiro Júnior, .Florentino Cesar Sampaio Viana, e 3· vagos conforme
consta da relafjâo nominal dos ocupantes de cargos constanV~.oj :ias tabolas anexas ao decreto-lei n: 3.422, de 12 de julho de 1941, de';endo
a dotação correspondente ser levada a -crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 8. 228 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih~ confere
o art. 74, letra a, da Constituição, ·e nos termos do art. 1.0, ~tlí
nea n, do decreto-lei n. 3_.195, de 14_de abril de 194.1, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 9 cargos da classe E da carreira de
Escriturário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
Saude, vagos conforme consta da relação nominal dos ocur.antes de
cargos constantes das tabelas anexas ·ao cleereto-lei n. 3.422, de 12 de
julho de 194.1, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério .
.~-\rt. 2.0 Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
e 53.0 da República.

19~1.

12o.o da

Independf~ncia

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO

N.

8.229

-DE

14

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Cantso Macdonald a pesquisar carvão no município de Orleans, do Estado de .Sant'a Ca.tm·ina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos dÓ decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mii)as), decreta:

Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro João Caruso Macdonald a pesquisar carvão numa área de mil hectares ( 1.000 Ha), situada no distrilo e município de Orleans, do Estado de Santa Catarina,
e delimitada por um contorno poligonal que começa num ponto situado
a mil trezentos- e vinte metros (1.320 m) na direção setenta e cinco
graus trinta minutos sudeste (75°30'SE), da confluência dos rios "Hypolito" e "Julio", ,cujos lados a partir desse ponto são: uma reta de
mil novecentos c sessenta metros ( 1.960 m) e rumo oeste (W), outra
reta de dez mil duzelltos e oitenta metros (10.280m), contados .da extremidade da anterior. e rumo treze gi·aus trinta minutos nordeste
(13°30'NE) e o trecho de linha que limita os terrenos da Empresa
Grão Pará, compreendido entre a extremidade do segundo lado e o
ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condiç.ões
do art. 16 do Código de Minas o seus ns. I, li, IH, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto ela pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

Art. 3.0 Esta "autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único _do art. 24 e do art. 26 do Código de l\'Iinas, se
ocorrerem os motivo·s previsto·s -nos ns. I c H do citado art. 211
e no art. 25 -do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas eslão sujeitas às servidões de
solo,- e sub-solo para os fins da }Jcsquisa, na forma dos arls. 39 e 1.-ü
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacionàl da Produção l\Hneral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam:...se as disposições em contrário.
Rio de Janeirop-·14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'l'ÚLIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.230- DE 14 DE r;oVEMBRo DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Eurypedes Chaves de Mello a pesquisar
ma(Jnesita e associados no município de Jcó, Estado do Ceará

O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere
o art. 741 letra a, da Constituicão e nos termos do-decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eurypedes Chaves
de Mello a pesquisar magnesita e associados, no lugar denominado
"Sítio Malhada Vermelha", em terrenos pertencentes a Carminda Felizardo, Etelvina Felizardo, Pedro Felizardo, Matias Felizardo e Antonio Felizardo, Rita de Misés, Carolina Corrêa, Matias Corrêa e Pedro
Corrêa, Manoel Matias de Oliveira e outros, no município do Icó, Estado do Ceará, numa área de quatrocentos e sessenta e cinco hectares
( 465 Ha), limitada por um polígono tendo um dos vértices sitmtUo à
distância de seiscentos e dez metrps (610 m), rumo magnético qUlilZe
graus noroeste ( 15.0 NW) do eixo do Ramal de Orós da Estrada de
Ferro Baturité, no quilômetro quatrocentos e ~quarenta e .quatro
(Km 444) e cujos lados, a partir desse vértice, tem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil trezentos e oitenta e cinco
metros (1.385 m), rumo setenta a sete graus noroeste (77°NW), quatro mil e noventa metros ( 4.090 m), rumo trinta e nove graus e cinquenta minutos nordeste (9°50?NE), mil e cem metros (1.100m), rumo
Sul (S), mil e cem metros (1.100m), rumo Leste (E) e três mil trezentos e sessenta metros (3.360 m), rumo quarenta e cinco graus e dez·
minutos sudoeste (45°10'SW) até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus ns. I, II, III, IV, .VII, IX e oulras do citado Código não
expressamente mencionadas ·neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
.trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado ~rt. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As proprieçlades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e. sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores diScriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.·
Art. 6.o O título da autorizacão de pes.quisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos seiscentos e
cinquenta mil réis (4:650$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .o Revogam-se as disposições em contrfrio.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o.da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

219

ATOS DO PODER EXECiU'J'lVO

DECRETO N. 8. 23i -

DE

i7

DE NOyE:MBRO DE

i 9/d

Prorroga o prazo para conclusão das obras do porto de São Sebastião, e aprova novo orçamento

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o arL 7·4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica prorrogado, até 25 de abril de i943, o prazo
a que se refere ·a cláusula VIII, in fine, do contrato celebrado em virtude do decreto n. 24.729, de 13 de julho de 193-í, para terminação
das obras do porto de São Sebastião, concedido ao Estado de São
Paulo, e aprovado, em substituição ao de que trata o decreto número 3.028, de 27 de agosto de i938, o orçamento na importância total
de 16.109.:473$5 (dezesseis mil cento e nove contos quatrocentos e
setenta e três mil e quinhentos réis), que com ·este baixa, rubricado
pelo diretor da Divisão de Orçamento ,do Departamento de Administração do .Ministério da Viação e Obras Públicas, para as referidas
obras.
'
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1941, 120.0 da Independêneia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.232 -

DE

18

DE

NovEM.BrtO

DE

1941

Concede autorização de funcionÇJ..mento aos cursos de Filosofia, Ciências Sociais, Matemática, Geografia e História, Letras Cldssicus,
Letras Anglo-Germânicas, Letras Neo-Latinas e Pedagpgia, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas
O Presidente da República resolve, nos termos do art. n. 23
do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder autorização
de funcionamento aos cursos rle Filosofia, Ciênc-ias Sociais, Matemática~ ·Geografia e História, Letras Clássicas, Letras; Anglo-Germânicas,
Letras Neo-Latinas e Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Campinas, com sede em Campinas, E~tado de São Paulo.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.

GE•ruuo

VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8.233 -

DE

18

1941

DÉ NOVEMBRO DE

Concede autorização de funcionamento ao curso de Didática da FaCuldade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

O Presidente da República resolve, nos termos do art. 23 do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, .conceder autorização de

funcionamento ao curso de Didútica da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras do Paraná, com sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Rio de JtJ,neiro, 18 de noveinbro de 1941, 120° da Independência e
53.0 da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECHETO N. 8.234-

DE

19

DE NOYEMBilO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Fr·esirlentt- da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1. 0 , alínea n,
do d-~creto-lei n . 3. t 95, de 1/1 de abril de 194 ~. decreta:
Art 1 o Fica suprimido um ( 1) cargo dr:: Tesoureiro do Selo~
padrão 31.. do Qqarlro· Supl::mcntar. do 1\'Iirlistério -ela Fazenda, vago
em virtude da demissão do respectivo titular Paulo Ferreira 'Dias,
devendo a dotaçP.o corre~pondenLe ser levada a crédito da conta-

corrente do Quadro Permanente, do mesmo MinisVério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposjções_ em contrárici.
nio rle Jnncil'o, err1 19 de novembr'o de 1941, !_20. 0 da Independência E: 53. 0 du Hepública.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8.235

-DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza a Sociedade Jrmãos Habeyche Li?nit-ada a la.m·ar areias 1nonazíticas no município de Jconha, do Estado do Espírito Santo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4. letra a, da Constitui~\ão e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fiya autorizada a Sociedade Irmãos Habeyche -Limitada
·a lavrar areias monazíticas em terrenos pertencentes a Luiz I-Iabeyche,
Clotide Habeyche e ·Otto ele Carvalho na Sede de Piúma. município
de Iconha, do Estado do Espírito Santo, numa ·área de seis hectares.,.
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'dezessete áres e cinqucnta centiares (6,1750 Ha), limitada por um polígono, tendo um dos seus vértices coincidindo com o marco de ter-.
renos de marinha situado em frente da Ponta do· Corumbá e cujos
lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e vinte metros ( 420 m), rumo
oitenta e cinco graus sudoeste (85 ° SW); duzentos c vinte metros
(220 m), rumo dois graus sudoeste (2 ° SW); cento e sessenta metros
(160 m) rumo oitenta gTaus nordeste (80 ° NE); trezentos e dezesseis metros (316 m), rumo sessenta e dois graus nordeste (62 ° NE)
e oitenta e cinco m-etros (85 m), rumo seis graus noroeste (6 o N\V)
até o vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do pari;lgrafo único do arL 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 3!i #c suas alínc:>as., alem das seguintes e de
outl'as constantes do mesmo Códig·o não expressamente mencionadas
·
neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autol'ização fica obrie;ada a recolher aos cofres federais, na forma da lei c em duas prestaç.ões se-mestrais, ·venciveis em 30 de junho e 31 de de2embro de cada ano,
um c meio por ccnlo ('1,5 o/o) do v::tlor ela produção cfeLiva da mina,
em cumprimento do disposto no § 3. 0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a ooncessionária da auloriza(.\ÜO não cumprir qnalquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula, nu forma dos arts. 37 e 38 do citado
. Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ~1-s servidões ele
solo c sub-so:o para os fins da lavra,· na forma dos arts. 30 c !r O elo
Código de· Minas.
ArL. 5. 0 A concessionária da auLorização será fiscD.lizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o A autorização de lavr·n terá por título este decreto, que
será transcrito no livro. próprio da Di vis§ o de Fomento da Procluç;ão ~.Uncral do ri'Iinistério da Agricultura, após o pagamento da taxa
de duzentos mil réis (20080) .

Art. 7. 0 llevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 194.1, 120. 0 ela Inclependênc.ia
e 53. 0 da Hcpública.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Dtw1·te.

DECRE'l'O N. 8.23G-

DE

19

Dli: NOVE~II3RO DE

·1941

Autoriza o cidadão b1'asüei?'o Antonio Notini ht?ÚoT a latTar jazida de
gra{ila no município de São F'idelis, Estado do lUa de Janeiro

O Pr'eSidentc da República, usando da alribuioão que lhe confere o art. 7!1, letra a, da Constituição c nos termos elo decreto-lei
11. 1. 985, de 2-9 de janeiro de 19/10 (Código de fdinas), decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Notini Junior
a lavrae jazida de grafila, na Fazenda de São Benedito, município de São
.Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, numa área de seis hectares e setenta
e cinco ares (6,75 Ha), limitada por um polígono tendo um dos vértices situado à distância de cinquenta e quatro metros (5-im) rumo
magnético norte (N) do marco do quilômetro treze (Km 13) da es-
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trada de rodagem para a cidade de São Fidelis e cujos lados, a partir
. desse vértice, te em os seguintes comprimentos c orientações magnéticas: duzentos e quarenta e sete metros (247m), rumo cinquenta e
quatro graus e trinta minut'Js sudoeste {5/J930' SW); cento e oitenta
e dois metros (182m), rumo vinte graus e quinze minutos sudeste
(20015' SE); cento c cinquenta e quatro meh·os (154m), rumo
setenta e três graus sudeste (73° SE); cento e sete metros (107m), rumo
quarenta e seis graus nordeste (46°NE); cento e vinte e três metros
(123in), rumo trinta e dois graus e trinta minutos noroeste (32°30'NW);
cento e nove metros (109m), rumo quarenta e oito graus e trinta minutos nordeste (48°30' NE) e cento e sessenta e quatro metros (16I1mL
rumo quarenta e quatr:o graus noroeste (44° NW) até O ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28, do Código de Minas- e dos arls. 32,
33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de -outras constantes do
mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestacões semestrais,
venciveis em 30 de junho 8 31 de dezembro de cada ano, um e meio
por cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva -da .mina, em cumprimento do disposto no § 3. 0 do art. 31, do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o ·Concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma do~ arts. 37 e 38 do citado Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de ·
solo e sub-solo para os fins da lavra, -na forma dos arts. 39 e 40
do Código de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
D"epartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6 ° A autorização de lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura, após· o pagamento da taxa de
duzentos mil réis (200$0) .
Art. 7. 0 Ilevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.o da_ República.
GETULIO V ARGAE.

Carlos de Souza Duarte:.

DECRETO N. 8.237-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

19/d

Autorizá o cidadão brasile-i?'O Joaquim Som·es de Oliveira a lavrar
mica 1io mttnicipio de Pcçanha, llo Estado de Minas Gerais

O Fresidentc da Ilepública, usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituiç,ão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19'<0 (Código de Minas), decreta:
Arl. 1.° Flc-a autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Soares de
Oliveira a lavrar mica no lugar denominado "Córrego do Veado", em·
terrenos devolutas, no distrito de Ramalhete, município de Pe~,anha,
Estado de .l'dinas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares (/18 H a),
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limitada por um paralelogramo, tendo um dos seus vértices situado
na co-afluência dos córregos "Veadinho" e do "Rancho", e cujos lados
adjacentes ·a esse vértice teem os seguintes comPrimentos e orientações
magnéticas: setecentos e vinte metros (720m), rumo sessenta graus
nordeste (60° NE) e seiscentos e oitenta metros (680m), rumo quarenta graus noroeste (!10°N\V}. Esta autorizaçfw é outorgada mediante
as COitdições constante::; do parágrafo único do art. 28 do Código de
;:\~Unas e dos arts. 32, 33, 34 e .suas alíneas, aiem das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres federais, ·na forma da lei e. em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de jm1h0 e 31 de dezembro de cada ano, um e meio
por cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou. nula, na forma dos arts. 37 e 38 do citado Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às serviçiões de
solo e sub-solo para os fins da lavra na forma dos arts. 39 e 4.0 do
Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão l\Hneral e gozará dos .favores discriminados no art. 71 do mesmo Córllgo.
Art. 6.0 A autorização de lavra. terá por título este decreto, que
será Lranscrito no livro próprio da DiviSão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa ::le
novecentos e sessenta mil réis (960.$0) .
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 19 de novembro de 19/d, 120.0 da IndependênCia
e 53. 0 da República.
GwrULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.238 -

DE

19

DE NOVEMBH.O DE

19/d

Autoriza o· cidadâo brasileiro A1'l.hu1' Fajardo FiVw a pesqttisat caTvão mineral no municipio de São Jerônimo, Estado do PwYmâ

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituú;:,ão e'nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Arthur Fajardo
Filho a fazer pesquisa de carvão mineral no imovel denominado Fazenda Imbaú ou Rio do Peixe, sob condomínio, situado no disteito tle
Caeté, municívio de São Jerônimo, Estado do Paraná, numa área de
oitocentos e noventa e nove hectares (899 Ha), delimitada por uma
linha poligonal fechada de oito lados, tendo um vértic_e no c.ruzu.men-
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to da linha divisória entre os Quinhões números Dois (2) ~ Três (3)
com a Imha diVJsórra entre o Qumhão número Vmte (20) e aqueles

mencionados quinhões, e cujos lados a partir do vértice considerado
teem os seguintes comprimentos e orieutaç,ões verdadeiras: oitocentos ·e trinta metros (830 m), leste (E); seiscentos e sessenta metros
(660 m), sul (S); dois mil trezentos e quarenta metros l~.:HO m),
leste (E); seiscentos e trinta metros (630 m), sul (S); quinhen~os e
trinta metros (530 m), oesl.c (\V); dois mil novecentos e ottenta metros (2. 980 m), sul (S) ; mil novecentos e oitenta e cinco metros
(1. 985 m), oeste (W) ; quatro mil dUzentos e setentü. metros
( -1.270 m), o rto graus noroeste (8° l'{W). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. z.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se elo
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
"
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduea ou nula, na forma do parágr-afo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os molivos previstos nos ns. I e li do citado artigo 211 c no art. 25 do mesmo Código.
Arl. /1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às sel·viclões de
solo e .sub-solo para o.:; fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da ProcluçUo Mineral e gozará dos favóre.::; cliscriminãdos no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título de autorizat;:ão do pesquisa, quo ser:'\ uma via
auLônLica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos quatrocentos
e noventa e cmco mil réis (4:495i30) e será transcrito no livro próprJo da Dl\risão de Fomento da Produção l\iineral do Mirdstr::-rio da
Agricultura.
Art. 7. 0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1D de novembro de 1941, t2o.o da
e 53. 0 da República.

Ind,~ponclência

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza DuaTie.

DECRETO N. 8. 239 -

DE

t 9 DE NOVEMBHO DE 1941

Autoriza o drladtio b'l'asüei1'0 Arlhur Fajardo Filho a pesquisar ca1'vclo rnü-;,f31'al no rnunicipio de São Jerônimo, Estado do Pm·aná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constilui~,flo e nos Lermos do decreto-lei
n. i .985, de 29 de janeiro de 191.0 (Código de Minas), decreta:
Art. -1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Arthur Fajardo
.Filho a fazer pesquisa de carvão mineral no imovcl denominado Fazenda lmbaú ·au Rio 'do Peixe, sob condomínio, situado no distrito
de Caetf>, município de São Jerõnirno, Estado do Paraná, numa área
de oitocentos e trinta e dois ,hectares (832Ha) delimitada por uma
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linha poligonal fechada de oito lados tendo um vérlice no cruzamento
da linha divisória das glebas números um ( 1) e dezessete ( 17), do
Quinhão númeJ'O dois (2), com a linha divisória entre os Quinhões
números dois (2) c vinte (20), e cujo~ lados a partir do crur.amento
assim definido tecm os seguintes comprimentos e orientações verdadeiras na sua ordC'm de' sucessão: quatro mil oitocentos e sessenta
metros (4.3Güm), leste (E); dois mil duzentos e vinte metros (2.220m),
sul (S); dois mil e quatrocentos metros (2.400m), oeste (\V); oitocentos metros (300m), vinte e oito graus noroeste (230NW); quinhentos e vinte metros (520m), quarenta c cinco graus noroeste
(l1B 0N\V); oitocentos e .quarenta metros (340m), oitenta c· um grans
e trinta minutos noroeste (31°30'NW): seter.cntos e quarenta me.tros
(7 /10m), oitenta e seis graus c trinta minutos sudoeste (86°30.SW);
mil cento e. vinte metros (i. 120m), Oito gl'aus noroeste (SO~W).
Esla r.utorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus ns. I, li, IIT, IV, VII, IX c outras do
citado Código não expressamente mencionadas negte decreto;
Art. 2.o O concessionário da auLorizaç,ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudO sobre o niinério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do nrl. 211 e do art. 2ti do Código de Minas,. se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e _gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
'autêntica deste deCrf'to, pagará a taxa de quatro contos cento e se::::Renta mil réis {4.. :160$0) e será transcrito no livro própl'io ela Divisão
de Fomento da Produção rvlineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.21!0-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autor·iza a Companhia Naciona~ de Mineração e Força S. A. a pesquisar carvão mineral no municipio de São Jerônimo, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Pre..::identc da República, usando da atribuiç.ão que lhe. confere o art. 7lf, letra a, da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizada a Companh.ia Nacional de Mineração e
Força S. A. a pesquisar carvão mineral numa área de novecentos
hectare.s ( 900 I-Ia) situada no lugar denommado Estâneia do Meio,
terrA~il·o (3. 0 ) distrito do município de São Je.rônimo; Estado do Rio
Grande do Sul e delimitada por um losango de três mil metros
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{3. 000 m) de lado tendo um vértice a oitocentos é cinquenta metros
(850 m) rumo oitenta'e dois graus p_ordeste (8° NE) a partir da confluência do Arroio Capão da Roça com o Arroio da Taquara e cujos
lados .que convergem nesse vértice teem os rumos: sete graus nordeste (7o NE) e oitenta c sete graus noroeste (87° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus ns. I, IJ, III, IV, VII, IX e ·outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art, 2. 0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o miné_rio e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esla autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos p·revistos nos ns. I e II do .citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e· subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 A· concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favor·~s
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma .via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e quinhentos
mil réis ( !k :-500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 llevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 19/d, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dnarte.

DECRETO N. 8.2/d-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Dumor1-t a pesquisar cristal de rocha e associados no mtmid.pio de Corinto, do Estado de Minas
Ge1·ais
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o
art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão c nOs Lermos do decreto-lei n. 1 . 985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Dumont a
pesquisar cristal de rocha e asso(~iados na Fazenda denominada Pedro
Dumont, de sua propriedade e de outros, no munjcípio de Corinto,
Estado de Minas Gerais, nas duas áreas seguinles: Primeira área, de
dezesseis hectares e oitenta e três ares (1G,83 Ha), limitada por um
quadrilatero tendo um dos vértices situado à distância de cento e
quinze metros (115m), rumo trinta e um graus e dez minutos noroesle (31°10'N\V) do marco quilométrico oitocentos e cinquenta e
quatro (km 85<1) do nainal do Diamantina· da Estrada de Ferro Central do Brasil e cujos· lados, a partir desse vértice, teem os seguintes
comprimentos e orientações: quatrocentos e setenta metros ( 470 m),
rumo oito graus· e dez minutos noroeste (8010'NW); duzentos e quarenta metros (21!0 m), rumo sessenta e cineo graus e vinte minutos

237

ATOS DO PODER- EXECUTIVO

nordeste (65°20'NE); trezentos e oitenta metros (380m), rumo cinquenta e três graus sudeste (53°SE) e quinhentos· c oitenta metros
( 580 m), rumo cinquenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste
(54°30'SW) até o ponto de partida. Segunda área, de vinte e oito hectares e dez ares (28, 1·0 I-Ia), limitada por um quadrilatero tendo um
dOs .vértices situado à distância de mil cento e oitenta metros ( 1.180 m) ,.
rumo dois graus e vinte minutos sudoeste (2°20'SW) do marco quilo. métrico oitocentos e cinquenta e oito (km 858) do Ramal de Diamautina da ,.Estrada de Ferro Central do Brasil e cujos lados, a partir desse
vértice, teein os seguintes comprimentos e orientações: trezentos c sessenta metros (360m), rumo Sul (S); oitocentos c cinqucnta ·metros
(850m), rumo sessenta graus e-dez minutos sudoeste (60°10'SW); mil
metros ( '1.000 m), rumo vinte e sete graus e dez minutos nordeste
(27°10'NE) e tl•ezcntos metros (300m), rumo setenta e dois graus"e
vinte minutos sudeste (72°20'SE). Esta autorização é outorgada mediante as -condições elo arl. -16 do Código de Minas e seus ns. I,
TI, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esia autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos pr8vistos nos ns. I e II do citado art. 211 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo pm·a os fins da pesquisa, na forma elos arts. 39 e 40 do
citado Código.
·
Art. 5.0 O coneessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Naeiónal da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no al't. 7'1. do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 0.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqucnta mil
réis ( 45080) e será transérito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção l\Hncral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Ilio de Janeiro, 19 de novembro de 194'1, 120.0 da Independência
e 53. 0 da ncpública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 21!2 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Batista PereiTa a pesqtâsar
ca{cá1•eo no municíp-io de A.rroio G1·a.rule, do Est-ado do Rio Grande do Su~
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), Jecreta:
Art. 1.° Fica autorizado ü cidadão brasileiro Francisco Batista
Per·eira a pesquisar calcáreo numa área de quatrocentos e oitenta l-;.ectares (!,j,SQ !-:la), situado no lugar denominado "Pedreiras elo Chàsqueiro", muni·cípio de Arroio Grande, do· Estado do Rio Grande do Sul, área
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essa delimitada por um retângulo que, tem um vértice :-;ituado a mil
quatrocentos e cinquenta metros (1.1!50 m), rumo ·setmüa e cinco
graus sudoeste (75° SE) da interseção da Estrada Geral Arroio Gtande Piratini· com a Estrada para Santa Isabel e cujôs lados adJacentes
a esse vértice teem os seguintes comprimentos e ·orienlaeõE:s · sGis
.mil metros (6.000 m), setenta e quatro graus sudoeste !7!L 0 S\V)
e oitocentos metros (800 m), dezesseis graus sudeste. (iG 0 SE), ·r;~s
pectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Códig·o "de 1Iinas e seus ns. I, II, III, IV, :VII, IX
e outras do citado Códigu nho expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá ut.ilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minét·io c custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, nn.
forma do parágrafo único do art. 21± e do art. 26· do Código de .Minas,
se ocorrerem os motivos provistos nos ns. I e II do citado artigo 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. !1.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para· os fins da pesquisa, na forma dos urts. 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionál'io da autorização será fiscalizado pelo
Deoartamento Nacional da Produção l'vlineral, e gozará elos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma Jestc artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que tlCl'á nrr:a via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e oiíoccutos
mil róis (4 :80080) e será transcrito no livro próprio da Divi"são de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revog·am-se. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1~H. 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Di.wrte.

DEC!<ETO N. 8. 243 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

19/d

A-utoriza o cidadão brasileiro Francisco Bat'ista Perei?·a a pesquisar
calcá1·eo no município de Arroio Grande, do Estado do Rio _Grande do Sttl.

,

o· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 111, letra a, da Constitui~,ão e nos Lermos do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 l!'ica autorizado o cidadão brasileiro Franeisco Batista
a pesquisar cal~áreo numa área de quatrocentos e oitenta hectares (!180 Ha), situada no lugar denominado "Pedreiras do Chasqueiro'\ município de Arroio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul, área
essa delimitada por um' retângulo que t.em um vértice situado a mil
quatrocenlos c cinquen-La met1·os ( 1. 450 m), rumo setenta e cinco
g-raus sndocstP- (75° SE) da interseção da .Estrada Geral Arrdio Grande-Piratiní com a Estrada para Santa Isabel e cujos lados adjacenbcs
a esse vérlice toem os seguintes comprimentos c orientações: seis
P~reira
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mil meLros (6.000 m), setenta e quatro graus 'sudoeste (74.0 S\V)
o oitoce-ntos metru:~ (800 m), dezessms graus noroeste ( 16° NW), !'es-

pectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de .ti'Iina3 e seus números I, li, UI, IV, VII, IX
c outras do citado Código não expressamente mencionadas ae.stc
decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
·
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
form·a do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se oeorrerem os rnotivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Ar L. 4. 0 As propriedades '!izinhm> ~stão sujeitas às servidões de
solo e sulJsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39. e
·10 do citado Código.
Art. 5. o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Depai'tamento Nacional da ·Produção Mineral, e gozará dos favores
discriminados no artt. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. G.. o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e oitocentos
mil réis (11 :80080) e será trahscrito no livro próprio da Divisão de
l<'ornento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .o Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
Rio ele Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120° da Independência
e 530 da nepúbli0a.
GETCLIO VARGAS.

Carlos de Souza Duar(:e.

D~CRETO

N. 8.244,

DE

Hl

DE

!'\O'd~?lmno

DE

'19,11

Concede à Companhia Siderúrgica do Brasü autorização pr·évia para
se constituir

O Presidente dü República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o d.:::cr·eto-lt}i número 1.985, de 29 de ,janeiro de 1940 (Código de Minas); decr"Jta:
Art. 1.0 É concedida à Companhia Siderúrgica· do Brasil auf.IJI'izaçfto prévia para se constituir corno sociedade anônima de mineração
afim de recorrer à subscrição pública para a formação de parte de
seu capital, de acordo com o que dispõe o § 1.0 do art. 6. 0 do decreto-lei n. 1.935, de 29 do ,janeiro de 1940 (Código de ~hnas), eombinado com o art. 63 do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contr<':.rio.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941 1 120. 0 da Ir.dependôncia
e 53. 0 da República.
GE'fULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dual' te.

Co!. de Leis -
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DECRETO N. 8.245

-DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza a Companhia Cm·bonífera do Rio do Peixe a lavrar carvão
no municipio de 1'ibagí do Eb·tado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 2~ de janeiro de 191*0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Carbonífera do Rio do
.Peixe a lavrar carvão em terrenos do quinhão número dois (2) da
Fazenda do lmbaú ou Rio do Peixe, em terrenos pertencentes a diversos proprietários e a Artur Fajardo Filho, sendo este manifestante da sua parte com a área de conto e sessenta e dois hectares e
quatorze ares (162,14 Ha), no distrito de Caeté, município de Tibagí,
Estado do. Paraná, numa área de novecentos e noventa e nove hectares
e quarenta e seis ares (999,46 Ha), limitada por um polígno tendo
um dos seus vértices coincidindo com o marco zero (0), sitriado à
distância de cento e setenta metros (170m), rumo setenta e três graus
sudoeste (73°SW), da confluência do córrego Anla com o córrego
Acampamento, e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes
comprimentos e orientações: mil oitocentos e noventa metros ( 1.890
metros), Leste (E); mil duzentos e sessenta metros (1.260m), Sul
(S); trezentos metros (300m), Leste (E); mil oitocentos e sete me-·
tros (1.807m), Sul (S); cem metros (100m), Oeste (W); quinhentos
e cínqucnta e três metros (55 3m), Sul (S); dois mil oitocentos e
setenta melros (2.870m), Oeste (W); dois mil nOvecentos e setenta
e três melros (2.973m), Norte (N); quinhentos metros (500m), Leste (E); seiscentos c quarenta e sete metros (647m), Norte (N); duzentos e oitenta metros (280m), Leste (E), respectivamente, até o
vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas
c elo~ artigos 32, 33, 31± e suas alíneas, alem das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas nesté
decreto.
Art. 2.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artig·os 37 e 38 do citado Código.
Art. 3.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas- às servidões de
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40
do Código de Minas.
Art. 4.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da l)rodução Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 5.0 A autorização da lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
dez contos de réis (10:000$0).
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120.o da Indepelldência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.246-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza a Empresa Baiana de Minerais Limitada a pesquisar manganês e associados no município de Bonfim, Est'ado da Baia
O Presidente da República-, usando da atribuicão que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada· a "Empresa Baiana de Minerais Limitada". a pesquisar manganês e associados_ erh terrenos de propriedade
de Edeltrudes Jos·é Barbosa, fazenda "Varzinhas", e herdeiros de Marcos Gomes, fazenda "Mocó", situados a noroeste da estacão l\1issão de
Saí, município de Bonfim, Estado da Baia, numa área de cem hectares
(100 Ha) delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices à
distância de trezentos e quarenta metros (340m), rumo Norte (N) do
ponto de bifurcação da rodovia "Missão de Sai - Secadeira de Café"
para a fazenda "Tuntum" e cujos lados toem-os seguintes comprimentos e orientações: dois mil y quinhGnLos metros (2.500 m), rumo trinta
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (30°.15'NE) e quatrocentos
metros {400 m), rumo cinquenta e nove graus e quinze minutos noroeste (59°15'NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 1'6 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério o custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo úniCo do art. 21* e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autori:tação será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0

Revogam-se as· disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 12n.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.247

-DE

19

DE DEZEMBRO DE

1941

A'Uloríza o cidadão bras-ileiro Leonardo Cristina Filho a pesquisar
mica e associados no municipio de Governador Valadares do
Estado de lvlinas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74., letra "a", da Constituição e nos term'os do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo Cristina
Filho a pesquisar mica e associados em terrenos de propriedade de
D. Carmen Ceistino de Carvalho, situados no lugar denominado "Górreg·o do Pontal"; distrito e município de Governador Valadares do
Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e dezesseis ·hectares
c noventa e dois áres (216,92 Ha), limitada por um poligono tendo
um dos seus vértices sitUado à distância de quatrocentos e noventa e
oito metros (498 m), rumo magnético seis graus e trinta minutos
sudeste (6°30' SE) da confluência do córrego do Pontal com o córrego Pontalzinho c cujos !ados, a partir desse vértice, teem os seguinteo comprimentos e Orientações magnéticas: m'il e quinze metros (1.015 m), rumo quarenta e dois graus e trinta minutos pordeste ( 1!2°30' NJ~), duzentos e dez metros {210 m), rumo dez'oito
graus sudoeste ( 18° SW), quinhentos e quarenta e dois metros (542
m), rumo dois graus e trinta minutos sudoeste (2°30' SW), trezentos e oitenta metros (380 m), rumo setenta e quatro graus sudoeste
(7 40 SW), quatrocentos e quarenta e cinco metros (1!45 m), rumo
dezesseis graus sudeste ( 16° SE), oitocentos e oitenta e três m'etros
(883 m), 'rumo sessenta e três ·graus e vinte minutos sudoeste
(63020' SW), quinhentos e setenta e dois metros (572 m), rumo
setenta e· oito graus e trinta minutos sudoeste (78°30' SW), quinhentos e oito metros (508 m). rumo setenta 6 dois graus noroeste
(72o NW), quatrocentos e cinco metros ( 405 m), rumo trinta e seis
graus e quinze minutos nordeste (36°15' NE), quatrocentos e vinte
metros (420 m), rumo vinte e três graus e trinta minutos nordeste
(23030'' NE), quatrocentos e cinco metros ( 1105 rrf), rumo trinta e
quatro graus noroeste (30° N\V), duzentos e trinta e oito metros
(238 m), rumo treze graus noroeste (13° N\V), cento c noventa e
três meLros (193 m)~ rumG quinze graus e quinze minutos nordeste
·(15015' NE), duzentos e quarenta e cinco metros (21!5 m), rumo
oitenta e um graus sudeste (81 ° SE), duzentos e 'oitenta metros
(280 m'), rumo einquenta e cinco graus e quarenta e cinco minuto.:-;
n9rd·este (55°45' NE), cento e· quarenta e três metros (143 m), rumo
setenta e oito graus e trinta minutos nodeste (78°30' NE) e ·mil e
cinco metros ( 1. 005 m), rumo quarenta e três graus e quarenta e
cinco minutos sudeste ( 43°45' SE) até o ponto de partida. Esta autol'ização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
dé Minas e seus ·números I, JI, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minér·io e custeio
dos trabalhos~
Art. 3. 0 Esta autorizac.ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesrrfo Código.
Art. 4.. 0 As propriedades vizinhas estão su,ieitas às servidões d~
solo e subsolo para os fins .da pesquisa. na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código,
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4rt.. 5. 0 O concessio:q_ario ela ttutol'lzaçâo será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral o güzará dos favol''3S
discriminados no art. 7 i cio mesmo Código, ila forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pag;ará a tttxtt de dois contos cento c setentá mil réis (2:170$0) e será transcrit•J no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção IUineral de.' Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-s~ as disposiçõr:l~ é-m contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novemhr·r Oe 19H, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Car· los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8 .2lt8-

DE 19 DE NOVEMBRO DE

19/d

Aut"o?'iza o cidadão brasileiro Antonio Pacifico Homem Junior a pesquisar manganês no rnunidpio de Jo{io Ribe-iro elo Estado de Minas
Gerais

_O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Pacifico
Homem Junior a pesquisar manganês numa área de cento e cinco hectares e quarenta ares (105,40 Ha) situada no lugar denominado "Sitio
do Padre .Joào Antonio'"·, distrito de Suassuí do município de João Ribeiro, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal fechada que começa na confluência dos carregas "Moçambique" e
"Serra" e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes cOmprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e quarenta e um metros
(541 m) e quarenta e dois graus noroeste (42° NW), seiscentos e dois
metros (602 m) e oitenta e seis graus e quarenta e cinco minutos nordeste (86°45'NE), duzentos c cinquenta e três metros (253 rh) c setenta
e oito graus cinqucnta e cinco minutos nordeste (78° 55'NE), trezentos e cinquenta e quatro metros (354 m) e dezessete graus e vinte
minutos sudeste (17°20'SE), trezentos e noventa e oito metros (398m)
e vinte e cirico graus cinquenta minutos sudeste (25°50'SE), trezentos e cinquenta e seis metros (356m) e setenta graus quarenta minutos sudoeste (70°40'SW), quinhentos e setenta e dois metros (572 m)
e cinqueriia e dois graus doze minutos sudoeste (52°12'SW), seiscentos e cinquenta e nove metros (659 m) e oitenta e oito graus cinco minutos noroeste (88°5'NW). seiscentos e setenta metros (670m) e trinta
e um graus vinte e dois minutos noroeste (31°22'NW), trezentos e
quatro metros (304m) e sessenta e cinco graus dez minutos sudeste
(65°10'SE) e s~tecentos e cinquenta e seis metros (756 m) e setenta
graus doze minutos nordeste (70°12'NE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se: do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será ctsclarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se

ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ·às servidões de

e

solo sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado, pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma Via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e sessenta mil réis
(1 :060$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção IVIineral do MinistériO da Agricultura.
Art. '7.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.21k9-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Militão Rodrigues de Mendonça Chaves a
pesquisar manganês, (Jra{ita e associados no município de Resende
Costa do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribui!}ão que lh~,?- confere
o art. 7/i, letra a, da Constituição e nos termos do decrelo-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Militão Rodrigues
de r-.-Iendonça Chaves a pesquisar manganês. grafita e assoc.iados em
terrenos de sua propriedade no lugar denominado "Espigão da Limeira" na fazenda "Esperanç.a", no município de nescndc Costa elo Estado
de Minas Gerais, numa área de sete hectares quarenta e um ares e treze
ccntiares (7.4113 Ha). limitada por um· pent.:is;ono tendo um de seus
vértices à distância de vinte e cinco metros (25 m), rumo nove graus
nordeste (90NE) da· confluência do "Carrego Cascalho" com o "Rio
do Mosquito" e cujos lados teem os seguintes rumos magnéticos e comprimentos: oitenta e três graus sudoeste (83°SW) e cento e oitenta
e dois metros (182m); vinte e sete graus e trinta minutos noroeste
(27°30'NW) e cento e setenta metros (170m) ; três graus nordeste
(3°NE) e duzentos e trinta e oito metros (238m); cinquenta e sete
graus sudeste (57°SE) e trezentos e trinta e dois metrus {332m);
nove graus sudoeste (9°SW) e cento oitenta e sete metros (187m).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, I!, I!!, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorizacão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

Art. 3.0 Esta autoriú.tcão Será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4...0 As rropriedades vizüthas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 1!0
do citado Código.

,

Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo·.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, .pagará a taxa de cem mil réis (1008000) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeito, 19 de novembro de 194.1, 120.0 da Indepenaencia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.250- DE 19 DE NOVE!\1BHO DE 1941.

AutoJ'i::,a o cidadão brasilei7'0 Gabriel Caúla SOares a pesquisar caol-i-:!1,
mica e associados no município de Bicas do Estado de ldinas
Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.';)85,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas) ; decret.a:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gabriel Caúla Soares a pesquisar caolim, mica e associados em terras de sua propriedade, denominadas Fazendas da "Serra" e "Carrasal", situadas no
distrito de São Pedro do Pequerí, município de Bicas, Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte hectares-e quarenta e cinco áres (20,45 ll8.),
limitada por um polígono de dez (10) lados, tendo um dos vértices
a di.stâneia de novent.a metros (90 m), rumo setenta e seis .graus
sudoeste (76° SVV.) da confluência ·dos córregos "Cinco Pontas" e
"Carrasal" e cujos lados teem os seguintes rumos magnéticos e comprimentoq: quarenta e um graus e vinte minutos sudoeste (41°20' S\V),
trezentos e dezesseis metros- (316 m); setenta e três graus noroeste
(73° N\V.h quatrocentos e setenta e seis metros (476 m); cinquenta
e cinco graus e quarenta minutos nordeste (55°40' NEL cento e
oitenta metros (180 m); setenta e nove graus sudeste (79° SE), trezentos e sessenta metros (360 m) ; dez graus e trinta minutos nord0ste
(10°30' NE), duzentos ·e trinta m~tros (230 m); om:e graus e trinta
minutos noroeste ('11030' NW.), cento e quarenta metros (140 m);
quatro graus e vinte minutos nordeste (4°20' NE). setenta e. cinco
metros (75 m); dezesseis graus e vinte minutos nordeste (16°20' NE),
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duzentos e trinta metros (230 m); Este (E), duzentos e dezesseis
metros (216m); doze graus e quarenta minutos sudoeste (.12°40' SW),
seiscentos e quinw metros (615 m), fechando-se o perímetro. Esta
aUtorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas-neste decreto.
'
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
· dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na·
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. .?.4
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. /1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquísa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 elo mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquiSa, que será uma \ria
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e dez mil róis
(210$0), e será transcrito no, livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do ll'íinistério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Cm·los rle Souza Duarte.

DECRETO N. 8.251

-DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro José de Deus Lopes a pesquisar quartzo
e associados no munic-ípio de Pitangui do Estado de Minas Gera·i.s.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.'J85,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Deus Lopes
a pesquisar quartzo e associados no imovel denominado "Fazenda da
Jaguara" de propriedade de Joaquim Luiz de Freitas e outros, situado
no distrito e município de Pitanguí do Estado de Minas Gerais, numa
área de cinquenta hectares (50 I-Ia), limitada por um retângulo tendo
u'm vérti~e à distância de trezentos e vinte metros (320 m) no rumo
quarenta e oito graus noroeste ( 48° NW) do canto'· noroeste (N\V)
da sede da Fazenda de Antonio Teixeira de Freitas e cujos lados
adjacentes teem os seguintes rumos magnéticos e comprimentos: sessenta e cinco graus noroeste (65° NW); mil )lletros (1.000 m) e
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vinte cinco graus sudoeste (25° SW), quinhentos metros (500 m).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 ·do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código _não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 2·i
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas esUirJ sujeitas ás servidões ele
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 4.0
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
DC:partamento Nacional rla Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na -forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
(50030), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produ<;ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 çle novembro de 1941, 120.0 da Independênc-ia
e 53.o d3r República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Sou.za Duarte.

DECRETO N. 8.252-

DE

19

DE 1\0VEMBRO

DE 1941

Autoriza o cidadão brasüeiro Cli.mério Vieira a prisquisar mica e associados no município de Peçanha, do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de l\linas), decreta:
Art. 1.° Fie à autorizado o cidadão brasileiro Climério Vieira a
pesquisar mica e associados numa área de cinquenta hectares (50 I-Ia)
situado no lugar denominado Bananeira Prata, distrito de Ramalhet8,
município de Peo::tnha, do Estado de l\linas Gerais, área essa delimitada
por um polígono, tendo um vértice a cinquenta e seis metros (56 m)
rumo sul (S) da confluência do ribeirão Bananal com o ribeirão da Areia
e cujos lados teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e vinte meLros (720 m), oesté (W) ; seiscentos e cinqu8nta metros (650 m), norte (N); quinhentos e setenta e dois metros
(572 m), setenta graus nordeste (70° NE) ; trezentos e oito metros
(308m), vinte graus sudeste (20° SE); quatrocentos e quarenta metros
(41!0 m), sul (S); cento e cin(juenta c seis meLros (156m), trinta graus
StJdeste (30° SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições
do arl. 16 do Código do Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art" z.o O concessionúrio da autor~zação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma ,
do parágrafo Uni co do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocm·rerem os motivos previstos nos números I. c li do citado art. 21* e no ar. tigo 25 do me'smo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e '*0 do
citado Código.
Art. 5.0 O concessionú.rio da autorizaQ.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos favores di::;crimiuados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste_ artigo.
Art. G.0 -o título da autorização de pesquisa, _que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisfto de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agr;icultura.
Art. 7.0

nevugam-se as disposições em contfário.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120. 0 da/ Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

OECllETQ N .. 8.253Autoriza o cidadão

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

brasile-iro José ele Sampaio Leite- a pesquisar

qua1'tz"ito no município de Mogí das. C1·uzes, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 711, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei Íl. 1.985,
de 29 de janeiro de 19~0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José dei Sampaio Leite
quartzito em terras situadas no município de Mogí das
Cruzes, do Estado de São Paulo, numa área de duzentos h·ectares
(~00 f-Ia) limitada por um retângulo, tendo um de seus vértices amarrado na ponte onde a esLrada que vai de Mogí das Cruzes à Capela do
Ribeirão atravessa ü' Rio Jundiaí e cujos lados adjacentes teem os seguintes rumos magn6ticos e comprimentos: setenta e cinco graus e
Lrinta minutos nordeste (75° 30' NE), quatro mil melros (!d}OO m) e
quatorze graus e trinta minutos noroeste ( '14° 30' NW), quinhen.tos
metros (500 m) . Esta autorização é outorgada mediante as condiç"ões
do art. 16 do Cód1go de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não e-xpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
<1 vcsqu~sar
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motiv9s previstos nos números I e 11 do citado art. 24 e no artigo . 25. do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40 cto
.citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da ProdUção Mineral e gozará dos. favores discriminados no ~rt. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto. pagará a taxa de dois contos de réis (2 :000$0)
e será transctito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do ·MinistériO da Agricultura.
Art .. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 19t.d, 1.20.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.254

-DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oliveiros Alves de Souza a pesquisar
mica e associados no município de Conselheiro Pena do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição qu'3 lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do deercto-lei
n·. 1. 985, de 29 de janeiro de HHO (Código de Minas), decreta;
Art. 1. 0 Pica autorizado o cidadão brasileiro Oliveiras Alves de
Souza a pesquisar mica e associados numa área de trinLa hectares
(30 Ha) situada no lugar denominado "Macaco Seco", distrito de São
Tomé, município de Conselheiro Pena do Estado de ;.\1inrls G('rais,
área essa delimitada por um polígono ir-regular que tem: um vértice
situado a cento e sessenta metros (160 m), dezoito grau3 noroeste
(18°NW) da confluência do Córrego Água Branca com êO Córrego Macaco Seco e cujos lados teem os seguinf.es comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos e trinta e cinco metros (535 lfl), dez
graus nordeste (10°NE); setecentos metros (700 rn), setenta f• oito
graus sudoeste (78° SW); quinhentos metros (500 m), doze gTaus
sudeste (12°SE) e quinhentos metros (500 m), setenta e oito graus
nordeste (78°NE), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, li, Ill, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e r.msteio
dos trabalhos.
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Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou .1ula, na
forma do parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas se ocorrerem os motivos previstos nos números I e H do citado
art: 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. /1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma do artigo 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessiOnário da autorização será fisc-alizado pelo
Departamento Nacional da Produção :r-.nneral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos mil réi::. .'.JOOSO)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ela Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120. 0 da- Independência
e 53. 0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos àe Souza D1W'J'le.

DECHETO N. 8.255-

DE

1\)

DE NOVE:.r1BRO DE

19H

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Sirnonsen a pesqnisnt llc:u:dta
no município de Mogí das Cr'tlzes do Estado de São Paulo .

O Presidente da Hepública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de !~Iinas), decreta:
Art. 1.0 Fic.a autorizado o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen,
a pesquisar bauxita em terras do município· de Mogí das Cruzes do
Estado de São Paulo, numa área de trezentos e oitenta e um her,tares
(381 H a), limitada por um polígono de treze lados tendo um dos
vúticcs a distância de mil e quatrocentos metros (1.4.00 m), rumo
sessenta e cinco graus nordeste (65° NE) do marco em eoncrcto, quil,ômetro número vinte e quatro (km. 24), da antiga marcação, na
rodovia Mogí das Cruzes - Biritiba Assú e cujos lados Lcem os seguintes rumos magnéticos e comprimentos: Sul (S), dois mil metros
(2.000 m); Oeste (W). seiscentos e setenta e cinco metros (675 m);
Norte (N), oitocentos metros (800 m); Oeste (\V), rníl mc.t!'os
(1.000 m); Sul (S), oitocentos metros (800 m); Oeste (WI. oitocentos e vinte e cinco metros (825 m); Norte {N), dois mii metros
(2.000 m); Este {E), mil e c"inquenta metros {1.050 m), quarenta
e cinco graus sudoeste (45° ·s\V), seiscentos e trinta metros (630 m);
quarenta e cineo graus sudeste (45°SE), quinhentos metros (500 m);
quarenta e cinco graus nordeste (45° NE), oitocentos metros (800 m);
quarenta e cinco graus noroeste ( '*5°N\V), trezentos e vinte e cinco
metros (325m); Este (E), mil cento e noventa metros (1 190). Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 1G do Código
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Có0igo de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e U do oltado
art. 21! e rio artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma do artigo 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos :favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização .de pesquisa, que s8rá 11ma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos e oitocentos e
dez mil réis (3 :81080) e será transcrito no livro próprio fia Divisãv
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
AI't. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941,· 120.0 da Independ-ência
e 53.0 da Bepública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza DuaTte.

DECRETO N. 8.256

-DE

19.

DE NOVEMBRO DE

19/d

AutoTiza o cidadão brasileiro l.,..,omasino San~,ma1·one a pesquisar calcáreo no município de Sorocaba do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tomasino Sammarone a pesquisar caJc,áreo numa área de oitenta e um hectares e oitenta e nove ares (81,89 Ha) situada no lugar denominado "Sítio da
Boa Esperança", município de Sorocaba do Estado de São Paulo e delimitada por trapézio retangular assim definido: começa num ponto
situado a quatrocentos e c-inquenta melros ( 450 m), na direção vinte
e dois graus sudeste (22°SE) magnP.tico da confluência do Rio Ponte
Alta e Córrego Tanquinho, os lados adjacentes a esse ponto teem
setecentos c· cinquenLa metros ( 750 m) rumo cinquenta c oito graus
nordeste (58°NE) e mil cento e trinta metros (1.130 m) rumo trinta
e dois graus noroeste (32°NW), o terceiro lado começa na extremidade do segundo e tem setecentos e trinta e cinco :m,etros (735 m)
rumo cinquenta e oito graus nordeste (58°NE), o quarto lado é a reta
que liga as extremidades do primeiro e do terceiro-lados. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus ns. I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqujsa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou .nula, na

forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,

se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da- pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.

Art. 5. 0 O concessionário da autorizaoão será fiscalizado pelo
Departamento Nacionai da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados 'no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via

autêntica deste decreto, pagará a taxa de oitocentos e vinte mil réis
(820$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
·
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.257

~ DE

19

DE NOVEMBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasileiro !vai Guimarães a pesquisar cristal e
associados no municipio de Paraopeba do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de _29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado 'o cidadão brasileiro Ivaí Guimarães a
pesquisar cristal e associados no lugar dellominado Barreiro e Valentim, na fazenda dos Amaros; propriedade de Bernardo Valadares
Vasconcelos, no distrito e município de Paraopeba, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinquenta e nove hectares (59 Ha) limitada
por um paralelogramo tendo um dos vértices situado à distância de
trezentos e trinta e cinco metros (335 m), rumo magnético dezoito
graris noroeste (18°NW); da confluência da. Vasante Funda com o
Córrego do Valentim e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os
seguintes comprimentos e orientações magn6ticas: dois mil metros
(2.000 m), rumo oitenta ·~ um graus e trinta minutos sudeste
(81°30'. SE) e trezentos metros (300 m), rumo um grau e trinta minútos noroeste (1030' NW). Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Mihas e seus ns. I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. ·2. 0 Q. concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se.ocorrerem os motivos previstos n.os ns. I e H do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos e noventa mil réis
(590$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
~redução Mineral do· Ministério da_ Agricultura.
·
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO V AfiGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 258 -

DE

19

DE NOVE1-IBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão ·b?'asileiro José dos Santos Manso a pesquism·
quartzO e associados no municipio de Niterói, do Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usando' da atribuição qUe lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decre:to-lei n. 1 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro .José dos Santos
Manso a pesquisar quartzo e associados em terrenos pertencentes a
Alcebiades Pinto, situados em Pendotiba, sexto distrito (6. 0 ) do nmnicípio de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, numa área de d~z e
mefo hectares (10,5 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos
vértices situado à distância de setenta metros (70 m), rumo magné.:..
tico dezoito geaus sudeste (18° s:E;) do cruzamento das estradas
Dr. Caetano Monteiro e da Fazendinha e cujos lados adjacentes a esse
vértice teom' os seguintes. comprimentos e orientações magnétic:.as:
trezentos metros (300 m), rumo quinze graus .e trinta minutos sndoeste (150 30' SW) e trezentos e cinquenta metros (350 m), rnmo
setenta e quatro graus e trinta minqtos sudeste (7 4° 30' SE) . "Esta
autQrização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Cócligo
de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencioríadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizai·-se do
prodUto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 c do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivbs previstos nos números I e li do r,itado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da· pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da aUtorização será fiscalizado pelo
DeparLamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento.e dez mil réis (110$0)
e será transcrito no livro próDrio da Divisão de Fomento da Produç-.ão
Mineral do Il'linistério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 19/d, 120° dit Independénd;;,
e 53° da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Sou.za Duarte.

DECRETO N. 8.259

-DE

19

DE NOVE:i\'IBRO DE

1941

Au.toriza o cidadão brasileiro Iionorato Ferreira a pesqnísar cm·vão
no munícipío de São J erônímo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere
o art. ?tk, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n·. 1.985,
de 29 de janeiro de 19ft O (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Honorato Ferreira
a pesquisar carvão numa área de seiscentos e vinte hectares (620 Ha)
situada em terras pertencentes a Silvino Gonçalves Ferreira e ouL··o,
no lug·ar denominado "Espigão do Facão", "Peroba" e "Arroio Grande", distrito de Caeté, do município de São Jerônimo, do Estado do
Paraná e delimitada por um retâng·ulo que tem~ um vértice a no\iecentos metros (900 m), na direção cinquenta e três graus trinta minutos noroeste (53° 30' NW) da confluência dos ribe-irões Tatat,o e
Arroio dos Pretos e cujos. lados adjacentes a esse vórtice teem os seguintes rumos e comprimentos: quinze 'gTaus Cinquenta minutos sudeste (150 50' Sl~) e três mil trezentos e cinquenta metros (3.350 rn);
setenta e quatro graus dez minutos nordeste (74° 10' NE) e mil oitocentos c cinquenta metros (1.850 m). Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de 1\'linas e seus números
I, li, 111, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, . na
forma do parágTafo único do art. 24 e do. art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do ç,itado art. 21, e no art. 25 do mesmo Código.
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Art . 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.Cl. O COf.LCessionário da autorização _será fiscalizado pelo
D_epa!ta_mento Nacwnal da Produção. Mineral e gozará dos favores
discrimmados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Ar:t. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma "ja
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos e cem mil l'éis
(3:100$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam..:.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120° da Independ6nci~
e 530 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de SouZa Dum•te:

DECRETO No 8 o260-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1941

Autm·iza o cidadão b1·asilei1·o Honorato Faustino de Oliveira hmior
a pesquisar carvão no município de São Jeronimo, do Estado do
Paraná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.? Fica .autorizado o cidadão brasileiro Honorato Faustino
de Oliveira Junior a pesquisar carvão na Fazenda do Imbaú ou Rio
do Peixe, no distrito de Caeté, Município de São Jeronimo, Estado do
Paraná, numa área de novecentos e noventa e oito hectares e sessenta ares· (998,60 Ha), limitada por um. polígono mistilíneo tendo
um dos seus vértices a distância de oitocentos e cinquento metros
(850m), rumo sessenta e sete graus e vinte minutos nordeste (67°2ü'NE)
da confluência do Córrego da Figueira com o Rio do Peixe e cujos lados,
a partir desse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações:
cinco mil metros (5.000m), rumo Oeste (W), mil novecentos e cin·quenta metros (1.-950m), .rumo Norte (N); quatro mil e seiscentos
metros ( 4. 600m), rumo Leste (E), até a margem esquerda do Rio
do .Peixe, seguindo pela mesma, para montante, até atingir o ponto
de partida. Esta autoriz~ão é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, I!, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário ela autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autoriza<:,ão set·á declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo ünico do art. 21~: e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Co!. de Leis - Vol. VIII
20
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral, e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos novecentos
e noventa e cinco mil réis (!~ :995$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.261-

DE

20

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova o Reyulamento Prov·isór·io para Promoções de Oficiais da Força Aérea Brasileira
'
·
O Presidente da República, usandÓ da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento Provisório para Promoções de Oficiais da Força Aérea Brasileira, que cóm este baixa assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. o da República.
GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado Filho.

Regulamento provisório de promoções para os Oficiais da Força Aérea
Brasileira

CAPíTULO I
DAS PROMOÇÕES

Art. 1. 0 Serão, por decreto e de conformidade com os princípios
constantes do Capítulo li, título IV, do decreto-lei n. 3.084, de 1.0 de
março de 1941, 'as promoções de um posto a outro.
·Parágrafo único. As promoções poderão, tambem, ter lugar em
ressarcimento de preterição.
Art. _2.o As promoções dar-·Se-ão dentro de trinta dias, contados
da abertura da vaga.
§ 1. 0 As p:romoç.ões por bravura e por serviços relevantes, assim
como as em ressarcimento de preterição, serão feitas independentemente de vaga.
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§ 2.0 Se, ao verificar-se a vaga, houver algum oficial agregado
aguardando inclusão no seu Quadro, será a mesma preenchida por
esse oJicial.
Art. 3.0 A promoção que se efetue em data posterior a que se
refere o artigo anterior, será mandada contar, para todos os efeitos
legais, a partir do último dia do prazo aí fixado.
Art. 4. 0 · O aeesso dos oficiais será gradual e sucessivo, desde SegundO Tenente Aviador até o posto mais elevado do respectivo
quadro.

CAPITULO II
DAS 00NDIÇÕES PARA PROMOÇÃO

Art. 5.° Condições de promoção são os requisitos mínimos exigidos para que o oficial possa ser promovido.
Art. ô. o O posto de Segundo Tenente Aviador será preenchido
pelos Aspirantes a Oficial considerados aptos para a promoção.
Parágrafo único. Este acesso será feito segundo a ordem,de classificação por merecimento na terminação do curso da Escola de Aeronáutica.
Art. 7.o. As vagas de Primeiros Tenentes Aviadores serão preenchidas por ·antiguidade' pelos Segundos Tenentes que tiverem:
a) dois anos de interstí0io, arregimentados;
b) um total de 50 horas vôo, como piloto, por ano de posto.
Art 8. 0 As vagas de Capitão Aviador serão preenchidas por antiguidade pelos Primeiros Tenentes Aviadores que tenham:
a) três anos de interstício;
b) um total de 50 horas de vôo, como piloto, por ano de posto.
c) um ano de arregimentação, no posto.
Art. 9. 0 As vagas de Major Aviador serão preenchidas pelos Capitães Aviadores que tenham:
a) quatro anos de interstício;
b) dois anos de arregimentaç,ão;
c) um total de 50 horas de vôo, como piloto, por anos de posto.
Parágrafo único. As promoÇões serão feitas dentro das quotas
de uma vaga por antiguidade e uma vaga por merecimento.
Art. 10. As vagas de Tenentes Coronéis Aviadores serão preenchidas pelos Majores Aviadores que tenham:
a) dois anos de 'interstício;
b) um total de 50 horas de vôo por ano de posto;
c) um ano de arregimentação.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas
de uma vaga por antiguidade e duas vagas por merecimento. '
Art. 11. As vagas de Coronéis Aviadores serão preenchidas pelos
Tenentes Coronéis Aviadores que tenham:
a) dois anos de interstício;
b) um total de 50 horas de vôo por ano de posto;
c) um ano de serviço efetivo, como oficial superior em Comando,
~Estado Maior, Unidade ou Estabelecimento· da F .A.B. sediado nos
Estados ou no Território do Acre.
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Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das Quotas
de uma vaga por antiguidade e duas vagas por merecimento.
Art. 12. As vagas de Brigadeiro do Ar serão preenchidas por
escolha -entre os Coronéis Aviadores que tenham -dois anos de inters.:.
tício e possuam o curso da Escola de Estado Maior ou o correspon-.
dente da Escola de Guerra Naval.
Art.· 13. As vagas de Major Brigadeiro do Ar serão preenchidas
por escolha entre os Brigadeiros do Ar que tiverem dois anos de in-.
terstício.
Art. 14. Os oficiais, para serem promovidos, alem das condiçõeS
anteriormente enumeradas, ' deVem ser julgados fisicamente aptos
para o serviço do seu posto e quadro.
§ 1.° Com esse intuito, serão organi:ladas semestralmente Juntas
de Saude para examinar os oficiais que ocuparem os primeiros lugares na escala, em número que for fixado, e os que estiverem incluidos no quadro de acesso.
§ 2.0 Estas Juntas determinarão se o oficial tem a necessária
aptidão física para os serviços do seu posto e do imediatamente sUperior.
§ 3. 0 Do laudo das Juntas especiais de saude haverá recurso para
uma Junta Superior, requerido- pelo interessado ao Ministro da Aeronáutica.
§ 4. 0 Os laudos serão remetidos ao Ministro, que os julgará depois de determinar as investigações e escla~ecimentos que julgar necessários.
§ 5.0 Os oficiais julgados inaptos serão:
I - reformados por invalidez, se a moléstia for incuravel;
. II - agregados ao respectivo Quadro, depois de. um ano de enfer-midade, se a moléstia for curavel;
III - submetidos novamente a inspeção de saude depois de decorrido um ano de agregação, e, ainda julgados inaptos, serão reforinados por invalidez.
Art. 15. Não poderão, porem, ser promovidos, mesmo que tenham preenchido todas as cor:dições:
I - os sujeitos a processo no foro civil ou _·militar;
II - os que estiverem agregados sem direito a acesso;
UI - os que, pelo orgão competente, forem julgados insuficientes de conformidade com o § 2.0 do art. 28;
IV - os prisioneiros de guerra e extraviados.
CAPíTULO IIl
DAS VAGAS

Art. 16. Verificam-se as vagas:
I - por falecimento do oficial;
11 - por demissão;
IH - por agregação do oficial;
IV - por transferência para a Reserva;
V - por promoç_ão ao posto superior;
VI - por transferência -de categoria;
VII - pela reforma.
Art. 17. As vagas são reconhecidas na data da sua pub!icação
oficial.
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CAPíTULO IV
DA ANTIGUIDADE

Art. 18. A antiguidade em cada posto é contada da data do dec
ereto de promoção a esse posto.
Parágrafo único. No caso de promocão de oficiais do mesmo
posto, numa mesma data, prevalecerá a antiguidade do posto anterior.
Art. 19. A antiguidade não será contada da data do decreto, como
dispõe o artigo anterior. quando o oficial houver sido promovido em
ressarcimento de pretericão, ou quando a promocão não se tenha efetivado dentro do prazo marcado.
.
·
§ 1.0 A data para a contagem da antiguidade, quando ocorrer um
dos casos deste artigo, constará do decreto de promoção.
§ 2.0 Quando a antiguidade for contada poSteriormente, por ter
estado em litígio, torna-se necessária a expedição de decreto especial.
Art. 20. Os pedidos de retificacão de colocacão na: escala, só poderão ser formulados dentro de 30 dias, a contar da publicação oficial.
Art. 21. A antiguidade é recuperada pelo oficial quando:
I - for absolvido, por sentenca passada em julgada;
II - for anistiado sem restrições;
III - for promovido em ressarcimento de preterição.
CAPITULO V
DO IN'l'ERSTÍCIO

Art. 22. Interstício é o período mínimo obrigatório de estágio no
posto, como condição essencial para o acesso, sendo contado como tal
o tempo que for computado para antiguidade.
Art. 23. O interstício será contado da data do decreto de promoç.ão ao posto considerado ou da data em que for mandada contar
a antiguidade.
CAPITULO VI
DO MERECIMENTO

Art. 24. Para promoção por merecimento os serviços são os realizados no posto.
Parágrafo único. São apreciados tambem os servicos nos postos
anteriores, quando na promoção do posto anterior não houver quota
de merecimento.
Art. 25. As manifestações do .merecimento são apreciadas pelas
demonstrações de aptidão reveladas pelo oficial no desempenho das
sua~ próprias funções e pelo servi co aéreo.
ESsa aptidão é estimada em relação aos seguintes aspectos:
a) carater;
b) capacidade de ação;
c) inteligência;
d) cultura profissional e gàal;
e) espírito militar e conduta civil e militar;
f) capacidade de comandante e de administrador;
g.) capacidade de instrutor e de técnico.
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§ 1 o o carater é constituído pelo conjunto de qualidades que
definem. a perso:r:aiidade do ?ficial, ~p~eciada pelo conceito em que é
tida no meio militar e na sociedade CIVIL
Na apreciação do carater devem-se considerar os seguintes asper.tOs: - atitudes claras e bem definidas, amor às responsabilidades,
comportamento ctesassombràdo em face de situações imprevistas e difíceis, energia e perseverança na execução das próprias decisões, domínio de si mesmo, igualdade de ânimo, coerência de procedimento.
lealdade e independência.
§ z.o A capacidade de ação é estimada segundo as manifestações
de cOragem física e moral, de firmeza e vigor na realização dos atos,
de perseverança e tenacidade na consecução dos seus propósitos mesmo
através de obstáculos e de dificuldades.
§ 3.0 A inteligência é medida pela faculdade de aprender rápida
e claramente as situações,- pela facilidade de concepção, pelo poder de
análise e de síntese, pela clareza em interpretar ordens táticas e de
serviço, pela justeza na avaliaç,ão do mérito dos seus subordinados e
pela produção de trabalhos valiosos de real interesse profissional.
§ 4.0 A cultura é avaliada pela soma de conhecimentos gerais e
especializados, adqliiridos pelo oficial. É profissional e geral. Na sua
apreciação, levar-se-ão em conta, principalmente, os conhecimentos
mais proveitosos à sttuação particular (Estado-Maior, Engenheiro).
§ 5.0 O espírito militm' e a conduta civil e militar são aferidos
consoante as manifestaÇões habituais da atividade do oficial, subordinação e respeito aos superiores, exigência no tratamento _dos seus subordinados; pontualidade e discreção; espírito de iniciativa, de precisão e de método no cumprimento dos deveres; amor ao serviço e dedicação à profissão; procedimento civil; educação e procedimento privados; espírito de- camaradagem, urbanidade e cavalheirismo; aspecto
marcial e correção dos uniformes; observância exata das convenções
sociais.
§ 6. 0 A capacidade de comandante e a de administrador são reveladas pelo espírHo de justiça, pela probidade na gestão dos dinheiros públir-os e particulares, pelo zelo no trato e conservação dos bens
da União e na manutenção .da disciplina, pelo espírito de decisão e de
iniciativa diante da insuficiência do meios de execução nos serviços
normais ou especiais, assim como pelo rendimento do trabalho aferido e comprovado nas inspeções administrativas.
§ 7.0 A capacidade de instrutor e a de técnico se apreciam, re&pectivamente, _pelos resultados apresentados nos -eJÇames de instrução
de tropa, pela facilidade de expressão, de modO que o oficial seja bem
compreendido e imitado por instruendos e subordinados, e pela facilidad_e e perfeição em projetar, dirigir e executar trabalhos de sua
especialidade, notadamente os de maior importância, urgência e responsabilidade.

Art. 26. Para o estudo do merecimento dos oficiais serão orgànizados o "Registo de Informações" e a "Ficha de Informações".
§ 1.o Registo de Informações são cadernos em que se anotam
todas as manifestaçõe:::; de atividade do oficial, no serviço e for"a dele,
no meio militar e no civil, na vida pública e particular, pelos quais se
possa defimr sua individualidade como soldado e como cidadão.
§ 2.0 Ficha de Informações é formada com os dados extraidos
dos respectivos regisfos de informações e da fé de ofício dos ofwiais.
Tem por fim servir de base ao estudo e julgamento do merecimento
dos oficiais pelo orgão competente, o qual atribuirá a cada um os seguintes pontos:
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1 - Insuficiente
2 - Regular
3 - Bom
4 -Muito bom
5 - Excepcional.
Art. 27. Afim de constituir_ o registo de informações, os chefes
e comandantes darão. semestralmente, e quando deixarem o exercício
dos seus cargos, informações minuciosas. não só sobre a maneira como
os oficiais sob suas ordens exerceram as ·suas funções, como tambern
às relativas a questionários que serão formulados por orgão competente.
Art. 28. Constituem circunstàncias que re·duzem o merecimento
do oficial :
·
a) punição disciplinar;
b) informação desabonadora por parte da autoridade sob cujas
ordens servir;
c) fracasso de com1ssao QUG houver desempenhado;
d) serviço estranho ao Ministério da Aeronáutica, da Marinha ou
da Guerra ou comissão de carater não militar, ausência do serviço ou
licença para tratar dos interesses particulares.
Parágrafo único. Sempre que constar dos assentamentos que o
oficial foi processado criminalmente perante a justiça comum ou
militar, será requisitada cópia do despacho da pronúncia ou impronúncia e da sentença absolutória afim de ser apreciado o aspecto
moral do processo.

CAPíTULO VII
DOS QUADROS DE ACESSO

Art. 29. O quadro de acesso, para as promoções por merecimento
e por escolha, será organizado pela Comissão de Promoções da Aeronáutica (C. P. Aer.).
§ 1.0 As pro"moções por merecimento e escolha só poderão recair
nos oficiais incluídos neste Quadro.
§ 2. 0 A inclusão do oficial neste quadro não impedirá sua promoção por antiguidade, se lhe couber.
§ 3.o O oficial incluido em qualquer quadro de acesso, só será
excluído quando incidir em um dos seguintes motivos:
a) morte;
b) transferência para a Reserva, voluntária ou não;
c) incapacidade física;
d) incapacidade moral;
e) conden~ção em virtude de sentença passada em julgado por
crime atentatório à dignidade militar.
§ 4.0 O número de nomes que o quadro de acesso de cada posto
deve contar será determinado pela média aritmética das vagas ocorridas nos cinco anos anteriores, no posto acima, não podendo :Ser esse
número inferior a dois.
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§ 5.o o quadro de acesso de cada posto será completado sempre
que o número de oficiais ficar reduzido a menos da metade do estabelecido -no parágrafo anterior, ou a um, quando. o número a que se
refere o parágrafo anterior for dois.
§ 6.o Publicado oficialmente o quadro, poderão ser interpostos
l'ecm·sos nos termos do art. 35.
§ 7 .o O oficial só poderá ingressar no quadro de acesso quando
houver atingido, na respectiva escala, por ordem de antiguidade, a primeira quarta parte para os capitães, o primeiro terço para a·s majores
e a .primeira metade para os tenentes coronéis e coronéis.
§ 8.0 O mérito individual, para a escolha dos que serão inclp_idos
no quadro de acesso, deve ser confrontado pela C.P. Aer., levando
em conta _o estabelecido nos artigos 25 e 28.
Art. 30. Não poderão ser incluidos no quadro de acesso:
I, os oficiais que não tenham satisfeito as ~ondições pm:a promoção;
11, os oficiais que não possam ser promovidos por antiguidade;
Ill, os oficiais que não estejam dentro do número referido no
parágrafo 7. 0 -do artigo anteriof;
IV, os oficiais que forem julgados fisicamente .inaptos para promoção;

V, os que se acharem agregados, sem direito a acesso;
VI, os que permanecerem, no mesmo posto, mais de quatro anos
consecutivos em comissão administrativa;
Parágrafo único. Ficam isentos desta última exigência os oficiais
generais e coronéis.
CAPíTULO Vlll
DA BRAVURA

Art. 31. A prova do ato de bravura constará de parte oficial do
comandante, se- ele presenciou o ato e como tal o considera; em caso
contrário, será feito inquérito rigoroso por um ou mais Conselhos rte
Investigações para esse fim designados.
CAPíTULO IX
DOS RECURSOS

Art. 32. Haverá recurso:
I, da promoção por antiguidade, pela preterição dos mais antigos
com todos os requisitos para o acesso;
11, da inclut>ão em quadro de acesso de oficial que não re.una os
'requisitos legais, pelo que se julgar ~rcterido;
UI, de não inelusão no quadro de acesso ou da exclusão do mesmo
quadro;
IV, do ato que denega designação para comissão onde possa satisfazer os requisitos exigidos para o acesso ou da demora de mais de
sessenta dias em despachar o requerimento em que o pede;
V, do ato administrativo que atender a reclamações prescritas;
VI, da perda ou restrição do direito de promoção..
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Art. 33. O recurso será interposto para o Presidente da República, salvo nas hipóteses dos números li, III e IV do artigo anterior,
em que _ competirá ao Ministro da Aeronáutica. resolver, após ouvir o
C.P. Aer.
Art. 34. Não será aceito recurso de oficial inclui do em quadro
de acesso para melhor colocacão nesse quadro.
Art. 35 - Não sendo interposto recurso dentro do prazo de 45
dias, 1pera-se a prescrição do direito.
§ 1.0 O prazo de prescrição começa a correr da -data em que
for publicado o ato, no Diário Oficial.
§ 2· 0 Se o oficial prejudicado estiver fora da Capital, por motivo
de comissão ou licença, o prazo de prescricão será de três meses.
§ 3.o O prazo de prescrição só se interrompe pela entrada ofic_ial
do re·-1uerimento de recurso.
Art. 36. A prescrição não ocorre:
I, contra o oficial em operações de guerra internacional ou civil,
enquanto estiver em tais operações;
II, contra o oficial preso por delito militar ou comum ou declarado interdito por senterica, enquanto dur~T' a :rn~ii:ülo ou interdição.
CAPíTULO X
DOS OÚCIAIS ENGENHEIROS DE AERONAUTICA E EXTRANUMERÁRl0'3

Art. 37. Não ocuparão vagas no Quadro de Oficiais Aviactm~es,
os oficiais Engenheiros de Aeronáutica e os que, eventualmente, se
incapacitem de modo definitivo para o serviço do ar, mas que ainda
possam ser uteis à F. A. B.
§ 1. 0 Os oficiais aviadores que possuirem diploma de Engenheiros
de Aeronáutica, serão incluídos na respectiva categoria (ENG.), ccncorrerão para o acesso por antiguidade e merecimento, conforme o
Regulamento de Promoções, ser_do porem dispensados das exig·ências
de arregimentação e de serviço· fora do Distrito Federal.
§ 2.0 Os oficiais incluídos na categOria de extranumerários gozarão dos direitos de suas antiguidades e ocuparão os mesmos lugares
na escala, substituindo-se a numeração ordinária · pela designação
abreviada da sua respectiva categoria (EXT.) . Terão acesso normal dentro do referido quadro sem preencherem nem abrirem -vagas.
CAPíTULO XI
DA COMISSÃO DE PROMOÇÕES DA AERONÁUTICA

Art. 38. A Comissão de Promocões da Aeronáutica é o org5o consultivo sobre os assuntos concernentes às promoções em geral, alem
da .tarefa, que lhe cabe, de elab()rar os respectivos quadros de ac1~sso.
A Comissão de Promoções da Aeronáutica constitue-se pelos 5
oficiais mais graduados da F. A. B. em servi co na Capital da República, sob a presidência do mais antigo desses oficiais.
Parágrafo único. Só imperiosa necessidade, a julzo do .Ministro
da Aeronáutica, ou parte de doente, poderá impedir a presenç-a de
qualquer membro da C. P. Aer., durante o período dos trabalhos de
elaboP.ação dos quadros de acesso.
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Art. 39. Compete essencialmente à C. P. Aer. :
a) elaborar e submeter à consideração do Ministro da Aeronáutica, os quadros de acesso e propostas de preenchimento das vagas;
b) examinar a fiel execução dos preceito's estabelecidos neste Regulamento e dos processos dele decorrentes; e
c) emitir parecer sobre questões atinentes às promoç.ões e à colocação de oficiais I}O Almanaque, fixando a situacâo de cada tlm, segundo a ordem da classificação conquistada, sempre que lhe .ror '(!eterminado pelo Ministro da Aeronáuticrt.
§ 1. 0 O Presidente da C. P. Aer., com o objetivo de mellwt· esclarecer o Ministro da Aeronáutica, no que concerne às promot;õc~ por
merecimento e escolha, fará anexar às .Propostas de preenchimento
de vagas (alínea a) e relativamente a cada oficial candidato, n.lem da
cópia da ata de inspeção de saude, uma ficha onde sejam mencionados
os títulos que o recomendam, e onde seja lançado um juizo sihtético
que ponha em relevo suas principais características.
Tratando-se de promoções por antiguidade, somente uma cópia
do resultado da inspeção de saude será anexada às propostas.
§ 2. 0 Junto à C. P. Aer. e subordinada ao seu Presidente, funciona a Secretaria da Comissão, dii~igida por um oficial ·superior secundado por oficiais adjuntos e mais o pessoal auxiliar, com o fim
de preparar todos oS meios necessários ao funcionamento perfeito dos
trabalhos.
Esta Secretaria será organizada com os meios de que d1spuzer
·
o Presidente da C. P. Aer.
Art. 40-. A C .. p, Aer. decidirá sempre por maioria de votos; o
seu Presidente, pelo voto de qualidade.
Parágrafo único. Cabe à C. P. Aer. organizar instruções para
o seu funcionamento.
Art. 41. Todos os trabalhos da C. P. Aer. são de natureza "Reservada".·
CAPíTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 42. Compete _às Diretorias de Aeronáutica Militar 8 Naval,
até definitiva organização do Ministério da Aeronáutica, infoemar· ao
Ministro qual o oficial em condições de ser promovido por ariliguidade.
Art. 43. As promoções necessárias para preencher as vagils abertas por motivo de organização definitiva do Ministério da Aeronáuti. c a só serão feitas por anti_guidade e escolha.
Art. 44. Os oficiais que na data deste Regulamento já estejam
em condições de serem promovidos por antiguidade ficarão isentos de
satisfazer, no posto, as novas condições introduzidas pelo presente
regulamento.
Art. 45. As exigências relativas a tempo de serviço fora do ·Rio
de Janeiro e de arregimentação só entrarão em vigor a partir de 1. 0
de janeiro de ,1943.
Art. 46. O presente Regulamento Provisório terá vigência ~tté a
promulgaçãO da Lei de Promoções dos Oficiais da Força Aérea Brasile{ra e respectivo Regulamento.
·
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1941. -.-Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 8.262-

DE

20

DE NOVEMBRO DE

194!

Concede à sociedade anônima Companhia Usinas de Sergipe autorização para continuar a funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Usinas de Sergipe, com sede nesta cidade
do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo decreto n. 20.145, de
24 de junho de 1931, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Companhia Usinas
de Sergipe autorizaç.ão para continuar a funcionar, com as alterações
introduzidas em seus estatutos pelas assembléias gerais extraordinárias dos respectivos acionistas realizadas a 10 de maio, 23 de junho e
20 de agosto de 1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que Venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1941, !20.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.-

DECRETO N. 8. 263 -

DE

20

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumeráriomensalista do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o ai't. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar durante o corrente exercício, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, em substituição
às que foram aprovadas pelo decreto n. 6.667, de 31 de dezembro
de 1940.
Art. 2.0 A despesa, na importância de 387:500$0 (trezentos e
oitenta e sete contos e quinhentos mil réis), será atendida à conta da
dotação orçamentária própria constante da Verba 1 - Pessoal, Consignaç.ão li - Pessoal Extranumerário, Subconsignaç.ão 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Viaç.ão e Obras Públicas.
Art. s.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETUL10 VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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MINISTÉRIO REPARTIÇÃO -

VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS

DEP~TAMENTO

NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO

Tabela numérica

Referência
de
salário

Função

Número

Engenheiro (2 meses)
Auxiliar de engenheiro (2

10
4

meses)

. . . . . . . .. . . .

Auxiliar de engenlleiro (2
meses)
Auxiliar de engenheirO (2
meses) .
... .... ...
Auxiliar de engenheiro (2
meses)
..........
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório (2
meses)
... ... .. .
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório (2
meses)
.. .... ...
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório (2
meses)
..........
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório (2
meses)
. . .... ...
Auxiliar de. escritório
Auxiliar de escritório (2
meses)
..........
Praticante de escritório
(2 meses) . . . . . . . . . .
Praticante de escritório
Praticante de escritório
(2 meses) ...........
Motorista . ...........

4

• • • • • • • • • o ••

3

.

2
9

7

.

6
9

.

2
11
9

3

.

8

1
9

.

1
7
1

--

XXI

Salário

DespeSa

mensal

anual

1:500$0

I
650$0

XII

30:000$ o
5:200$ o

XIII

700$0

5:600$ o

XIV

800$0

4:800$ o

XV
VII

900$0
400$0

3:600$ o
43:200$ o

VII
VIII

400$0
450$0

5:600$ o
32:400$ o

VIII
IX

450$0
500$0

8:100$ o
12:000$ o

IX
X

500$0
•550$0

11 :000$ o
59:400$ o

X
XI

550$0
600$0

3:300$ o
57:600$ o

XI

600$0

1 :200$ o

VI

v

300$0
350$0

5:400$ o
4:200$ o

VI
IX

350$0
500$0

4:900$ o
6:000$0

106

303:500$0
.

Tabela numérua suplementar

Número

6

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

2

1
1

-10
.

Referência
de
salário

Função

I

. .. . . . . .
........
........
........

XII
XIII
XIV
XV

Salário

D~spesa

mensal

anual

650$0
700$0
800$0
900$0

46:800$0
16:800$0
9:600$0
10:800$0
84:000$0

I
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Relação dos extranumerários-mensalistas correspOndentes à tabela numérica aprovada pelo decreto n. 8.263, de 20 de novembro
de 1941.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO
'l'ABELA ORDINÁRIA

10 -

Engenheii·o XXI -

1 :500$0 (2 meses)

1. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vago.
7. Vago.
8. Vago.
9. Vago.
10. Vago.
4 -

Auxiliar de Engenheiro XII -- 650$0 (2 meses)

1. Vago.

2. Vago.

3 o Vago.

4. Vago.

4 -

Auxiliar de Engenheiro XIII -

700$0 (2 meses)

1. Vago.
2. Vago.
3 Vago.
4. Vago.
o

3 -Auxiliar de Engenheiro XIV- 800$0 (2 meses)

1. Vago.
2 Vago.
3. Vago.
o

2 -

Auxilim· de Engenheiro XV -

900$0 (2 meses)

1. Vago.
2. Vago.
9 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A.uxiUar de Escritório

Carlos Leopoldo de Souza Filho.
Clelia de Oliveira.
bomitila Martins da Silva.
Ernesto Laureano.
J esy de Proença Rosa.
Mafia da Conceição Coelho Teles.
Narbal Guerra Alves Pereira.
Niuza de Souza Rangel.
9. Vago.

VIl -

400$0
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7 -

Auxiliar de Escritório Vll -

400$0 (2 meses)

!. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vago.
7. Vago.
6 -

Auxiliar de Escritório VIl! -

1. Arlete Vieira Tavares.
2. Athayde Marques da Silva.
3. Domingos de Souza Santiago.
4. Maria Dolores Cunhà Lopes.
5. I\'laria Elisa Limoeiro Lago.
6 .. V anilda de Sá Ferreira.
9 - Auxiliar de Esc1·itório VIl! !. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vago.
7. Vago:
8. Vago.
9. Vago.

450$0

450$0 (2 meses)

2 - Auxiliar de Escritório IX -· 500$0
1. Maria da Gloria Leitão.
2. Renato do Nascimento.
11 !.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Auxiliar de Escritório IX -

500$0 (2 meses)

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
9 - Auxiliar de Escritório X Alba de Barros Vasconcelos Niemeyer.
Alfredo Barros.
Altair Alencar Fabião.
Guiomar Vereza.
José Rodrigues do Lago.
Leontina de Proença Ribeiro da Silva.
Moacyr Ferreira.
Renato de Souza Rangel.
Waldir O'Dwyer.

550$0
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3 -

Auxiliar de Escritório X -

550$0 (2 meses)

i. Carlos Puell Filho.
2. Oswaldo Monteiro.
3. Zaira Seixas de Amorim.
8 -

Auxiliar de Escritório .XI -

1. Alvaro Pereira da Costa Junior.
Augusto Moreira Fabião.
Carlos Pereira Caldas.
Edite de Proença Rosa.
lolanda Kattenhach.
Maria Francisca Pereira de Souza.
7. Maria Odette Medina.
8. Nikaula Wanderley Dobbin.
! - Auxiliar de E8C1~tório XI -

600$0

2.
3.
4.
5.
6.

600$0 (2 meses)

! . Selma Feruz de Almeida.
9 -

Praticante de Escritório V -

300$0 (2 meses)

! . Vago.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Vago.
Vago,
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
Vago.
! -

Praticante de Escritório VI -

350$0

i. Vago.
7 -Praticante de Escritório VI- 350$0 (2 meses)

i. Vago.
2. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vagp.
7. Vago.
! -.Motorista IX -

500$0

!. Vago.
TABELA SUPLEMENTAR

6 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escriturdrio XII -

Antonio Carlos Dias de Barros.
Arlindo Leone.
Gastão José da Silva Ahbott.
Gustavo Moraes de Vasconcelos.
José Quirino de Carvalho Tolentino.
Mar ina Alves da • Silva .•

650$0
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2 -

Escriturário XIII -

700$0

1. Adolfo Stael.

2. Teodoro Avila dos Santos.
1 - Escriturário XIV 1. Tetraldo João Monteiro.
1 - Escritnrário XV -

800$0
900$0

1. Vago.

DECRETO N. 8. 264 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

194"1

Supr_ime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-

fere o art. 74, letra a, -da Constituiç.ão, e nos termos dO art. 1°, alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1~41, decréta:

Art. 1.° Ficam suprimidos oitenta e três (83) cargos da classe B
da carreira de Servente do Quadro III - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção
de Alipio Leite de Moraes, Alvaro Franck de Araujo, Antenor Ribeiro
de Lima, Antonio Alberto, Antonio Benicio Barbosa, Candido Mederico de Andrade, Cecilia Francisco Regis, Claudiónor Guerra, Eduardo Cavalcanti Pessoa, Emilio Pereira ,da Silva, Joaquim de Menezes
Cardoso, José Anthero Gomes, José Baptista de Oliveira, José Felix
de Araujo, José Ferreira da Costa, José Joaquim Rabello, José Paulino Roque, Joviniano Santiago de Mello, Julio Haritsch, Lauro de
Carvalho, Lazaro Ortiz, Leocadio Fernandes, Odorico Tenorio Machado, Oswaldo Gomes de Oliveira, Pedro Antonio, Pery Levai, Theodoro da Silva Bor_ges, Venancio Corrêa e Viterbo Roberto da Silva;
exoneração de Abraão Chade Callak, Adherbal _Gomes Ferreira,
Armando VelloSo, Arnulpho de Mello, Calipio Emigdio Giraud, Ern~s
to Velloso, Guerino Passerini, Ignacio Alves de Souza Netto, João
Bento da Silva RIOs, Joaquim Ignacio dos Santos, Julio José Monteiro,
Marino Conti, Mario Ferreira da Cruz, Orlando de Camillo, Orlando
Quadros Schell, Ovidio Genesio Brevigliero, Oswaldo Keller Cesar de
Azevedo, Raphael Goldschmidt Filho, Sebastião Bezerra Lima, Sebastião Franco de Oliveira e Waldemar Marcilio; do falecimento de João
Baptista Bussinger, João Baptista Menezes, José Bernardino· de Oliveira, José Nico Avoglio e Pedro José Domingues; da demissão de Antonio Theodoro da Cruz Moraes, Carlos Mendes Lourenço, Ildefonso
José dos Santos e Torquato Montello da Silva; da apoSentadoria de
Durval Augusto de Sant'Anna e José Benedicto de Lima; da nomeação
para outro cargo de José Durão Gil e José Melgaço de Andrade; da
nomeação sem efeito de Antonio Figueiredo Sóares e - dezenove constantes da relação nominal organizada em obediência ao artigo 13 do decreto-lei n. 2.678, de 7 de outubro .de 1940, ficando sem
aplicq.ção a dotação .correspondente.
Art. 2.0 .Revogam-se as disposições em contrário.
,Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8.265-

DE

22

DE NOVEMBRO

DE 1941

Promulga o Conv~nio de_ intercâmbio cultural, entre o Brasil e o .Japão,
firmado no Rio de .Janeiro, a 23 'de setembro de 1940
O Presidente da República:

Tendo ratificado, a 21 de outu.bro de 1941, o Convênio de intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, firmado no Rio de .Janeiro,
a 23 de setembro de 1940; e
·
Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação
na ·cidade do Rio de Janeiro, a 5 de novembro de 1941;
· Decreta que o referido Convênio, apenso por cópia ao nresente
decreto, seja executado e cumprido tãó inteiramente ·como nele se
contem.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1941, 120. 0 dà Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Mauricio Nabuco.
GETULIO DoRNELLES VARGAS

Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que,
entre a República dos Estados Unidos do Brasil e o Império do Japão
foi concluido e assinado, pelos respectiVos Plenipotcnci:irios, no Rio
de Janeiro, a 23 de setembro de 1940, o Convênio de intercâmbio cultural, do teor seguinte:
CONVí:NIO DE INTERQAMBIO
CULTURAL ENTRE O BRASIL
E O JAPÃO
O Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil e Sua
Majestade o Imperador do Japão.
Igualmente animados do desejó de aprofundar a compr-eensão
mútua entre os dois Países e de
fortalecer ainda mais os laços
de amizade e confiança recíproca que felizmente os aproximam,
respeitando a cultura própria e
as instituições nacionais. de cada
um, e visando o desenvolvimento de .suas diversas !lelações cul-·
turais, resolveram celebrar um
Convênio, destinado a tal fim e
nomearam seus Plenipotenciários, a s~be.r:
CGI. de Leis - V oi. VIII

CONVENTION CONCERNANT LA
COLLABORATION CULTURELLE ENTRE LE ERÉSIL ET LE
JAPON
Le Président de la République
des í:tats Unis du Brésil et Sa
Majesté l'Empereur du Japon.
Également animés du désir
d'approfondir la compréhension
mutuclle entre les deux :rays et de
resserrer encare davantage les
liens d'amitié et de confiance mutuelle qui les unissent si heureusement, en respectant réciproquement leur propre culture et leurs
institutions nationales et en développant leurs diverses rélations
culturelles, ont résolu de conclure·
une Convention à cet effet, et ont.
.nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
2f
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O Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil. o Doutor Oswaldo Aranha, Ministro de
Estado das Relações Exteriores;
Sua Majestade o Imperador do
Japão, o Senhor Kazue Kuwa.i ima, Embaixador Extraordinárto
e Plenír;otenciário do Japão no
Brasil;
Os quais, depois dE'- comunicarem reciprocamente seus plenos
p,oderes, achados .em boa e devida·. forma, convieram no seguinte:

Le Président de la République
des États Unis du Brésil, Monsieur Oswaldo Aranha, Ministre
_
des Relations Extérieures;
Sa Majesté l'Empereur du JapOn, Monsieur Kazue -Kuwajima,
Ambassad-eur Extr-aordinaire et
Plénipotentiair-e du Japon au
Brésil;
Lesquels, aprês s1être communiqué leurs pleins pouvoir, trouvés en bonne et due forme~ sont
convenus de ce qui suit:

ÁRTIGO I

ARTICLE I

As Altas Partes Contratantes
Les Hautes Parties Contractanse esforçarão para estabelecer tes s'efforceront d'établir leurs
suas relações culturais em uma · relations culturelles sur une base
base sólida e para esse fim cola- solidé el collaboreront à cet effet
borarão de modo mais intenso.
d'une facon plus étroite.
ARTIGO 11

A_RTICLE It

As Altas !"artes Contratantes,
no intuito de alCançar o ob,jeli·
vo enunCiado no artigo precedeu...
te, desenvolverão continuadamen-A
te as· relações culturais, entre os
dois países por intermédio da
ciência, das belas artes, da música, da literatura, do teatro, da
cinematOgrafia, da. fotografia, da
rádio-difusão e do desporto.

Les Hautes Parties Contractantes, afin d'atteindre le but énoncé dans l'article précédent, développeront sans cesse les relations
culturelles entre les deux pays au
moyens de la science, des beauxarts, de la musiqu-e, de la littérature, du théatre, de la cinémato:..
graphie, de la photographie, de la
radiodiffusion et du sport.

ARTIGO III

ARTICLE IH

As autoridades competentes das
Altas Partes Contratantes estabelecerão, de comum acordo, as
medidas de regulamentação necessárias à .execuç.ão do artigo
precedente.

Les autorités compétentes des
Hautes Parties Contractantes établiron d'un commum accord les
mesures d'or.dre de détail nécessaires pous l'éxécution de l'article précédent:

ARTIGO IV

ú presente Convênio será ra--tificado e entrará em vigor trinta dias após a· troca dos instru ...
rr~entos de ratificaç.ão, a efetuarse na cidade do Rio de. Janeiro,
no mais breve prazo possivel.

ARTICLE IV

La présente· Conventíon: sera
ratifiée et entrera en vigu-eur
trente jours aprés l'échange des
instruments de ratification qui·
aura lieu dans la ville de Rio· de
Janeiro, dans le plus bref délai
possible.
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Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denunciá-lo em
qualquer momento, mas os seus
efeitos só cessarão sei~ meses depois da denúricia.

ARTIGO V

O rresente Convênio é feito
nas línguas portuguesa, japonesa
e francesa. No caso de diver·gência entre os textos português e
japonês recorrer-se-á ao texto
francês, o qual será obrigatório
para os dois Governos.
Em fé do que, os respectivos
Plenipotenciários firmaram o presente Convênio e lhe apuseram
seus selos.
Feito em duplicata no Rio de
Janeiro, D. F., aos vinte e três
dias do mês de setembro do ano
de mil novecentos e quarenta,
correspondente ao vigésimo terceiro dia do nono mês do décimo quinto ano de Syõwa.

Chacune des Hautes Parties
Contractantes aura la facmlté de
dénoncer la présente Convention
lorsé:Iu'elle le jugera convenable,
mais ses effets ne cesseront qu~
six mais apres la dénonciaíion.

ARTICLE V

La présent Convention est fait
dans les langues pol'tugaise, japonaise et française, et dans le cas
oú des différences· existeraient
entre les textes portugais et japonais, il en sera décidé d'aprés
le. texte français qui est obligatoire pour le deux Gouvernements.
En foi de quoi, les Plénipoten...
tiaires respectifs ont signé la
présente Convention et y ont apposé leurs cachels.
Fait à Rio da Janeiro, D. F.,
en double exemplail'e, le vingttrois septembre mil neuf cent
quarante, correspondant au vingttroisiême jour du neuviBrne mois
de la quinziê-me année de Syõwa.

(L. S.) Oswaldo Aranha.

(L. S.)

(L. S.) Kazue Kuwajima.

(L. S.) KAZUE KUWAJIMA.

OSWALDO ARANHA.

E, havendo o Governo do Brasil aprovado o mesmo Convênio nos
termos acima transcritos, pela presente o do_u por firme e valioso para
produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será cuwprido inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que a·ssino e é selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidêllcia, no _Rio de Janeiro, aos vinte e
um dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta e um, 120. 0
da Independência. e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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DECRETO N. 8. 266 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1941

Faz público o depósito do instr_umento de ratificação (com reserva)
pelo Governo' da República Argentina, da Convenção sobre Administração proviSória de Colónias e Possessões Européias na América, firmada em Havana, a 30 de julho de ·1.940

O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
de ratificação (com reserva) por parte do Governo da Hepúbiica Argentina, da Convenção sobre Administração pl'ovisória de Colônias e

Possessões Européias na América, firmada em Havana, a 30 de julho
de 1940, por ocasião da Segunda Reunião de Consulta dos Ministros das

Relações Exteriores das Hcpúblicas Americana:S - conforme ~.onmnlca
ção feita pela União Panamericana à Embaixada do Brasil em \Nashington, por nota de 10 de outubro de 1941, acompanhada da ata do
depósito, cuja cópia e tradução oficial acompanham o presentl! decreto.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Mauricio Nabuco.
TRADUÇÃO OFICIAL

Ata do depósito do instrumento de ratificação, pelo Governo da República Argentina, da convenção sobre administração provis.Jria
de Colônias e Possessões Européias na América, firmada na
Segunda Reunião de Consulta entre os Ministros das Helações
Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada em 8avana, .de
21 a 30 de julho de 1940:
Os abaixo assinados, Sua Excelência o Senhor Doutor Felipe A.
ESpil, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da· República
Argentina, junto ao Governo dos Estados Unidos da América e Representante da República Argentina no Conselho Diretor da União
Panameric::ma, o Diretor Ge-ral da União Panarnericana, o Secretário
do ·conselho Dir.etor, reuniram-se, nesta data, com o fim de proceder ao depósito, na União Panamericana, do instrumento de ratificação, pelo Governo da fiepública Argentina, do qual consta a reserva formulada no ato da assinatura, que se transcreve mais abaixo,
da Convenção sobre Administração provisória de Colônias c Possr~s
sões Européias na América, firmada na Segunda Reunião de Consnlta
entre os MiniStros das Relações .Exteriores das Repúblicas Americanas, ]'ealizada em Havana; de 21 a 30 de julho de 1940:
"O delegado da República Argentina ao firma'' ':'sta ata
deix::t entendido que ela não se refere nem eompreende as
Ilhas Malvmas, porque estas não constituem colônias ou possessões de nação européia alguma por· fazorem parte do
territóri~~.~}trgentino e estarem compreendidos no ::.eu domiM·
nio e sol1érania, segundo ficou esclarecido na H.e.união de
Panamá, cuja declaração dá por reproduzida e.m todo f:e.u
conteudo e tambem com relação a outras regiões austr:tis
argentinas, segundo foi presente nas deliberações desta Comissão. Igualmente manifesta que a assinatura da. pr·~sonte
Ata e Resolucão não afeta e deixa intactas as faculdades do
Governo, estabelecidas nas no"rmas constitucionais que regem a Argentina, sobre os processos aplicaveis para que
esta Ata e Resolução adquiram obrigatoriedade, força e
vigor".
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O instrumento de ratificacão foi entregue por Sua Excelência o
Senhor . Embaixador da República Argentina ao Diretor Geral da
Guião Panamericana, de acordo com o dispositivo do artigo XIX, da
Convenção acima mencionada.
Em firmeza do qual, os abaixo assinados firmam a presente ,\ta,
em Washington, a 1 de outubro de 1941.
(a) Felipe A. Espil.
Embaixador da República Argentina.
(a) L. S. Rowe.
Diretor Geral da União Panamericana.
(a) Pedr~ de Alba.
Secretário do Conselho Diretor da lJnião Panamericana.
Certifico que o docuillcnto acima é cópia fiel do original da Ata
do depósito do instrumento de ratificação pelo GovernO da República
Argentina, da Convencão sobre Administração Provisória d~ (~ol6nh.s
e Possessões Europ~6ias na América, firmada na Segunda Reunião de
Consulta entre os Ministros das Relacões Exteriores das Hepllblicas
Americanas, realizada em Havana, de 21 a 30 de julho de 194.0.
Washington, D.C., 10 de outubro de 1941.
(a) Pedro de Alba.
Secretário do Conselho Diretor da União Panameri~·?.na.

DECRETO N. 8.267 -

DE

22

DE NÔVEMBRO DE 194.1

Aprova proJeto e orçamento para construção de uma garo.ge na estação de Itá, da Estrada de Ferro Vitú1·ia a Minas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com
este baixam, ruhricados pelo Diretor da Divisãci de Orcamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção de uma garage no prolongamento da estação de Itá, da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia Brasileira de Mineracão e Siderurgia S.A.
Parágrafo único. As despesas efetuadas, até a importância total
de 50:05689 (cinquenta contos cmquenta e seis mil e novecentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, correrão por
conta do Capital, nos termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de
e 53.0 da República.

1941,

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

João

de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8. 268 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova p"rojeto e orçamento para construção de uma- estação 'lt.a ''Pa-

rada

L1~cas"

de 'l'he Leopoldina Railway Company, Lirnited

O Presidente da lV2pública, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas. para a construção de uma estação na "Parada Luca::;", no Km.
15.547, da linha do Norte, de The Leopoldina Railway Company, Limited.

Art. ~. 0 As despesas que forem efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importâ-ncia total de 165:771$560 (cento
e sessenta e cinco contos, setecentos e setenta e um mil quinhentos e
sessenta réis), e reconhecidas pela forma d(~terminada no art. 8. 0 . das
Instruções aprovadas pela Portaria n. 839, de 7 dé dezembro de
1933. serão levadas à conta do produto da arrecadação da. taxa adicional de 10 o/o a que se refere o§ 49,.do art. 3. 0 , da Portaria n. 225,
de 28 de abril d.e 1937.
Art. 3° Pira a conclusão dos serviços supra mencionados, fica
estabelecido o prazo de oito meses, a contar da data em que a Companhia for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1941, 120.o da Indeptmdência
e 53° da Repúbli.ca.
GETULIO

VARGAS,

João de Mendonça Lima.
DECRETO ·N. 8.269

-DE

22

DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova projeto e o1·çamento da ponte em concreto m·madC! sobre o rio.
Jtajaí As~ú, na Estrada de Ferro Santa Catanna
Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.270-

DE 25 DE NOVEMBRO DE

1941

Aprova nova tabela numérica para o pessoal ext1·anumerdrio-mensalista do Supremo Tribunal Federal
O Presideilte da República, usando da atribuição que lhe r:onfere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o ,A tabela numérica do pessoal extranumerário-mensalista do Supremo Tribunal Federal, aprovada pelo decreto n. 7 .613,
de 13 de agosto findo, fica substituida pela que se encontra anex~
a este decreto.
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Art. 2.0 A despesa, na importância de 48:000$0 (quarenta e

oito co_ntos de réis), será atendida pela Verba 1 -:- Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negóc-ios Interiores, suplementada pelo decreto-1m n. 3.865, de 25 do corrente.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.
A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO -

JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

REPARTIÇÃO -

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
TABELA NUMÉRICA

Função

Ref. de
salário

A-scensorista
Auxiliar de Escritório ..... .

VII
VII

Número

3
7

Salário
mensal

400$0
400$0

!O

Despesa
anual

14:400$0
33:600$0
48:000$0

Relação dos extranumerários-mensalistas correspondente à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 8. 270, de 25 de novembro de i941.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
•rABELA ORDINÁRIA

3-

Ascensorista -

VII -

400$0

!. Vago.
2. Vago.
3. Vago.

7 - Auxiliar de Escritório- VII- 400$0

1 . Alvaro Ferreira do~· Santos.
2. Dario Figueiredo Costa.
3. ~manuel Vitor Pereira.
4. Vago.
5. Vago.
6. Vago.
7. Va~:o.

328

ATOS DO PODER- EXECUTIVO

DECRETO N. 8.271

:_DE

26

DE NOVEMBRO DE

Hl41

Aprova novas relações de diferença de salário de mensalist-as, e de
(unções de diaristas a serem extintas quando vagarem, na Administração do Porto do Rio de Janeiro
O Presidente da R-2pública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o Ficam aprovadas, na Administração do Porto do Rio de
Janeiro, as anexas relações de diferença de salárie de mensalistas e
de funções de diaristas a serem suprimidas quando vagarem, em substituição à.s que acompanham o decreto n. 7. 848, de 16 de setembro
de 1941.

Art. 2.o Os mensalistas que desempenham funÇões que passaram
a ser dt- exercício em comissão serão mantidos nessas funções até vagarem, desde que nelas se encontrassem anteriormente à vigência do
decreto n. 7. 848, acima citado.
Art. 3. 0 Revoga.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1941, 120.0 da Indeoendência t- 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

FUNÇõES DE DIARISTAS A .SEREM EXTINTAS QUANDO VAGAREM

DESPESA
SALÁRIO

QUANTIDADE;!-------,-------~------

Diária

24$C

4

96$0

Mensal

Anual

28:800$0

RELAÇÃO DE DIFERENÇAS DE SALARIO DE MENSALISTAS
Referência
ole
salftl'io

Série fnncionnl

Amanuense ............
Amanuense ............
Amanuense ............
Artífice ................
Artífice ................
Conferente Auxiliar . .....
Conferente Auxiliar . .....
Conferente Auxiliar ..... ,,
Conferente Auxiliar . .....
Conferente Auxiliár . .....
Auxiliar de Escritório . ...
Auxiliar de Escritório . ...
Auxiliar de Escritório . ...
Feitor .................
Feitor .................
Feitor .................
Feitor .................
Guarda ................
Guarda . . . . . . . . . . . . . . .
Ajudante do Tráfego .....
Servente . . . . . . . . . . . . . .
Servente ...............
Auxiliar Técnico . ........
Auxiliar Técnico .........
Auxiliar Técnico . ........

.

.

VII

VIII
XII

IV

v

Ili.

IV

v
v

I Suplemento I
I
ISnlúrlo mensnl Qunntldnde
I

I

I
I
I
I

IV
VI
IV
IV

v

VI
I!

IIl
XVi
I!
IIl

II
II
I
I
!

i

VII I

vr;r
XIII

700$0
800$0
1:200$0
450$0
50080
lo00$0
450$0
50080
50080
60080

VI

lll

Despesa

I

I

I

40080
/!50$0

GOUSO
450$0
45080

50080
60080

35080
40080
2:50080
35080
loOOSO
700$0
80080
1:400$0

-

1nensnl

50$0

3
-

4
4
1
95
41
iO
22
24

-

i

I

6

21o

14
2

15
5
40
5

i

I

i

4
6

i00$0

50$0
-

50$0
5080
150$0
50$0
100$0
50S O
1080
50S O
150$0
100$0

50S O

150$0
50S O
30080

i

1
1
329

200$0
50$0
100$0
50$0
50S O
5080

I

Mensal

150$0
800$0
200$0
100$0
lo :750$0
2:050$0
GOOSO

2:2ooso

Anual

I

I
I
1

I

I
I

1 :20080 !

-300$0 I
1:20080
2:10080
100$0
1 :5(10$0
25080
400$0
25080

150$0
40080
300$0
i5oso
50S O
30080
19:400$0

1:800$0

-

9:600$0
2:400$0
1 :200$0
57:00080
24:600$0
6:000$0
26:40080
H:400$0

-

3:600$0
i4:400$0
25:20080
i:200$0
18:00080
3:000$0
1, :800$0
3:000$0
1 :800$0
li

I

I

~

m

g
'd
g
5J

'"
"
"~"'
;i,

:800$0

3:60080
i:S00$0
600$0
3:600.0
232:800$0

t·.:>
'"
~
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DECRETO N. 8.272- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1941
Concede permissão à Rádio. Club de Goiânia S. A. pára estabelecer
uma estação rádio-difusora

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica concedida à Rádio Ólub de Goiânia, S. A.,
.permissão para estabelecer em Goiânia, Estado de Goiaz, sem direito
de exclusividade,. uma estação destinada a executar serviços de radiodifusão; nos termos das cláusulas que com este baixam, assinadas pelo
Ministro da Viaçãó e Obras Públicas.
p-arágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá
ser assinado dentro do prazo de 30 dias a contar da data da publicação
àeste decreto no Diário Oficial, sob pena de ser desde logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Cláusulas a que se :refere o decreto n. 8.272, desta data
I

Fica assegurado à Rádio Club de Goiânia S. A. P direito de estabelecer, na cidade de Goiânia, Estado de Goiaz, uma estação l'<i.rliodifusora destinada a exeeutar o serviço de radiodifusão, com finalidade e orientação inlelectual e instrutiva. e com ·subordinação a todas
as obrigações e exigêücias instituidas neste- ato de concessão.
I!

A presente concessão é outorgada pelo prazo de (-10) dez anos, a
contar da data do registo do respectivo contrato pelo Tribunal de
Contas, e renovavel, por igual pel';'fodo. a juizo dO Governo, sem pre,iuizo da faculdade que lhe assegura a legislação vigente, de, em qualquer tempo, desapropriar,· no interesse geral, o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Goveruo não se responsabiliza por indenização
alguma, se o Tribunal de Contas denegar o registo do cOntrato de quetrata esta cláusula.
III
A concessionária é obrigada a:

constituir sua diretoria com dois terços (2/3), no nummo, de
brasileiros natos, atribuindo a estes funç-ões efetivas de administração;
a)

b) admitir, exclusivamelltc, op-eradores e locutores ·brasileiros
natos e bem assim a empregar, efetivamente nos outros serviços técnicos e administrativos, dois terços, no mínimo, de pessoal brasileiro;
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c) , não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem
prévia audiência do Governo;
d) suspender, por tempo que for determinado, o serviço, todo ou
em parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de rádiocomunicação (decreto n. 21.111) ou no que vier a reger a matéria e
obedecer à primeira requisição da autoridade competente e, havendo
urgência. fazer cessar o serviço em ato sucessivo à intimaçi\o, sem
que por isso assista à sociedade direito a qualquer indenização,
e) submeter-se ao regime dd fiscalização que for instituido pelo
Governo, bem como ao pagamento, adiantadamente, da quota mensal
para as deSpesas de fiscalização e de qualquer contribuiçüo que venham
a ser estabelecidas em lei ou regulamento sobre a matéria;
f) fornecer ao Departamento dos Correios e Telégrafos todos os
ele!Dentos que eiiLe venha a exigir para os efeitos de fiscaliza.cão, e.
bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo, todas as informacões que
permitam ao Governo apreciar ·o modo como está sendo executada a
concessão;
g) manter sempre em ordem e em dia o registo de todos os programas e irradiações lidas ao microfone, devidamente autenticados e
com o visto do orgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais aplicaveis ao servico da concessão;
i) irradiar, diariamente, os boletins. ou avisos do serviço meteorológico, bem como transmitir e receber, nos dias .e horas rlelerminados, o programa nacional e o panamericano;
j) submeter, no prazo de três (3) meses a contar da data do registo do contrato pelo Tribunal de Contas, à aprovação do Govern(l
o local escolhido para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo de seis (G) meses a contar· da mesma data
de que trata a alínea anterior, à aprovação do Governo, as plantas, orçamentos e todas as especificações técnicas das instalações, inclusive
a relacão minuciosa do material a empregar;
l) inaugurar, no prazo de dois (2) anos, a contar da data da aprovaçãO de que trata a alínea anterior, o servico definitivo, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e reconhecido pelo Go-·
verno;
m) submeter-se à ressalva de direito da União sobre todo o acervo da sociedade, para garantia da liquidação de qualquer débito para
com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a frequência distribuida à sociedade não constitue direito de propriedade, e ficará sujeita às regras
estab'elecidas no regulamento dos serviços de radioco!Ylunicação (decreto n. 21.111) on em outro que vier a ser baixado sobre o assunto,
incidindo sempre sobre essa frequência o direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos instituid'os nas convenções e regulamentos internacionais, bem como a todas as disposições contidas em
leis, regulamentos e instrucões que existam ou venham a existir, referentes ou aplicaveis ao serviço da concessão.
IV

.-\ concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo. seus
estatutos sem prévia aprovação do Governo, assim como se obriga a
manter sua estacão em perfeito funcionamento, com a eficiência ne.
(}essária e de acordo com as prescricões técnicas que estiverem em
vigor ou vierem a vigorar.
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v
Fica estabelecido que a estação transmissora da concessionaria
só poderá ser localizada a uma distância mínima, de três (3) quilômetros do Centro da cidade.
VI

No regime de fiscalização que for instHuido, fica assegur::tdo ao
Góverno, quando julgar conveniente, o direito de examinar como melhor
lhe aprouver, os livros, escrituração e tudo que se tornar necessário
11 essa fiscalização.
VII
Pela inobservância de qualquer das presenles cláusulas, em que
não esteja prevista a imediata caducidade da concessão. o Governo
poderá, pelo orgão fiscalizador, impor à concessionária multas de
100$0 (cem mil réis) a 5:000$0 (cinco contos de réis), conforme a
gravidade da infração.
Parágrafo único. A importânCia de qualquer multa será recolhida
à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do
prazo improrrogavel de trinta (30) dias, a contar da data da notificação feita diretamente à concessionária ou da publicação do ato no
Diário Oficial.

VIII
Em qualquer t.empo, são aplicaveis à concessionária os preceitos
da legislação sobre desapropriação por necessid.ade ou utilidade pública e requisições militares.

IX
A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem
direito a qualquer indenização:
a) se, em todo o tempo, for verificada a inobservância às disposições contidas nas alíneas a, b, c, d, i, (in fine) j, k e l da cláusula III;
b) se não forem pagas, dentro dos prazos estabelecidos, a quota: e
contribuições a que se refere a alínea e da cláusula III, bem c0wo a
importância de qualquer multa imposta nos termos da cláusula VII;
c) se, em qualquer tempo, se verificar o emprego da estação para
outros fins que não os determinados na concessão e admitidos pela
legislação que reger a matéria.
§ 1.0 Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Governo,
sem direito a qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, for o serviço interrompido por mais
de trinta (30) d.ias consecutivos, ou se se verificar a incapacidade da
concessionária para executar o servico, salvo· motivo de. força _naior,
devidamente provado e reconhecido pelo Governo;
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis de multa.
§ 2.0 A conces$ão será considerada perempta se o Governo não
julgar. conveniente. renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 28 de novembro .de 1941. - João de. Mendonça
Lima.
·
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DECRETO N. 8. 273 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1911

Aprova projeto e orçamento pm·a construção de um armazem de inflamaveis na linha do Norte de The Leojwldina Ra.ilway Comparty,
Limited

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Dep<1.rtamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construcão de um armazem de inflamaveis em Praia Formosa,
linha do Norte de The Leopoldina Railway Company, Limited.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas. até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 402:557$970
(quatrocentos e dois contos quinhentos e cinquenta c sete mil novecentos e setenta réis), e reconhecidas pela forma determinada no artigo 8. 0 das Instruções aprovadas pela Pm·taria n. 839, de 7 de dezembro de 1933, serão levadas a conta do::; recursos consignados no
item 15 do programa das obras a qufl se refere a Portaria n. 352, de
19 de junho de 1940, a serem executadas com o produto da arrecadaç--ão
da taxa adicional de 1ü o/o sobre as tarifas em vigor na referida Estrada, no quatriênio .de 1940--1943.
.
Art. 3.o Para conclusã'o da obra a que se refere o art. 1.0 , fica
marcado o prazo de doze meses, a contar da data em que a Companhia
for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO V AfiGAS.

João de Mendonça lAma.

DECRETO N. 8. 27 4 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

Ap1•ova projeto e orçamento pa1·a modificação do grade e reconstrução
de pontilhão da Rede Mineira de Viação

Não .foi publieado ainda no Diá?··io Olicial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.275

-DE

29

DE NOVE:VIBRO DE 1941

Aprova pro.ieto e orçamento pw·a construçtio de. tanques na ilha do
Barnabé, porto de Santos

O Presidente da Repúbiica. usando da atribuição que lhe confere o art. 74., letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o prOjeto e orçamento, na importáncia total Je 1.478:540$5 (mil quatrocentos e setenta e oito contos
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quinhentos e quarenta e ~eis mil e 9u.ii~hentos réis), que com este
baixam rubricados pelo Diretor da DIVIsao de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a cànstrução dos tanques metálicos KE-5 e KE-6, e obras complementares, destmados a depósito de querosene, na ilha do Barnabé,
porto de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente dispendida com a
construção a que se refere o presente decreto, deverá ser comprovada,
mediante apresentação de documentos autênticos, para sua incorporação à conta de capital adicional da Companhia Docas de Santos,
nós termos do decreto n. 658-A., de 21 de fevereiro de 1936.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 276 -

DE

29

DE NOVEMBRO D~

19/d

Aprova projeto e orçamento para co-nstrução de tanque na ilha do
Barnabé, porto de Santos
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o arL 74, letra a, da Constituição, decreta:
·Artigo único ..Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância total de 720:842$4 (setecentos e vinte contos oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos réis), os quais com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de
Administração do MinistériO da Viação e Obras Públicas, relativos à
construção do tanque metálico KE-/1, desünaCo ao depósito de querosene, na ilha do Barriabé, porto de Santos.
Parágrafo único•. A importância dispendida com as obras a
que se refere o presente .decreto, devÚá ser comprovada, mediante apresentação de documentos autênticos, para sua incorporação ü
conta de capital adicional da Companhia Docas de Santos, nos termos·
do artigo 2. 0 , inciso 3. 0 do decreto n. 658-A, de ·21 de fevereiro de
1936.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULlO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 8.277 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuic_ão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta·
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Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Conservado~~ de Gabinete, padrão .E, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha,
vago em virtude da transferência de Afonso Morais Gomes para
outro cargo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta-Corrente do Quadro Permanente, do mesmo Mimstério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jàneiro, 29 de novembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhwm.
DECRETO N. 8.278 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime carao extinte
O Presidente da República, usando da atribuição que l h r. eonfere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 194!, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe C, da carreira
de Foguista, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha: vago

em virtude da promoção de Silvino Augusto Martins, ficando sem aplicação a. dotacão correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120. 0 da Indf'pendência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique. A. Guilhem.
DECRETO N. 8.279 -

DE

29

DE NOVE:L<.IBRO DE

1941

Suprime cm·gos extintos
O Presidente da República, usando -da atribuição que lhf: confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. L 0 , alín~a
n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro (4) cargos da classe E, da
carreira de Faroleiro, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha; vagos em virtude das promoções de Alfredo Balbino da Silva,
Júlio Andrade da Silva, Manoel Cosme da Silveira e Marcelino Alves
Pereira, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se -as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novm;nbro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N. 8.280-

29

DE

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o art. 74, ·letra a, da Constituição, e nos termos do art. ,1.0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decret.a;
I

Art. 1.° Ficam suprimidos quarenta e cinco ( 45) cargos da
classe D, da carreira de Foguista, do Quadro Suplementar, do- Ministério da l'vlarinha, quarenta e um (41) vagos conforme consta da
relação nominal organizada na forma do artigo 6.0 , do decreto -lei
n. 2.642, de 27 de setembro de 1010, e os demais em virtude das
promoções de João Jeremias Vieira, Manoel Quintiliano da Gruz,
Nicola Feliciano Hera e aposentadoria de Getúlio Ribeiro de Almeida, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de n0vembro de 1941, 120.0 da lnd ~pendCn
cia e 53.0 da República.
GETUÚO

VARGAS·.

Henrique A.

DECRETO N. 8.281- DE

Guilhern.·

29~DE NOVEMBRU DE 1941

Supr·ime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 ,
alíne,a n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19/d, d3creta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e quatro (24) cargos da clrw~~~
B, da Carreira de Operário de Arsenal, do Quadro Suplementar do
Ministério da Marinha, vagos em virtude das promocões de Amc'lncio Viana, Cid Fernandes ·Martins, Edmundo da Silva Guimar4es,
Hermínio Pereira Coutinho, Humberto Macedo de Oliveira, J.)ão
Barrai do Espírito Santo, .Toão Rodrigues de Menezes Júnior, José
Cavalcante de Albuquerque, José Chaves, José Gabriel de Souza, .T•Jsé
Gama do Nascimento, Luíz de Araujo Pimentel, Luíz Domingues,
Manoel Garcia, Manoel Gomes da Silva, Manoel Lara, Otacílio Coelho,
Olavo da Silva Ramalho, Ranulfo da Silva Guimarães, Raimuado
Nasc'imento de Oliveira, Roberto Teixeira, Vicente Giovanni, Valter
Freitas e í'31ecimento de Nicola Gonçalves de Morais, ficando :::c-:in
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro·, em 29 de novembro de 1941, 12o.o da Independência e 53.0 da República.
6-ETULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N. 8.282-

29

DE

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos· do artigo 1.0.
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19-11, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos nove (9) cargos da classe B, da
carreira de. Servente, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marmha, vagos em virtude das promoções de Cândido Vieira da Müta.
Fernando Malaquias dos Santos, Luiza Acêdo Moreno, Manoel .TBSUS
de Andrade, Moisés Martins dos Saútos e Cipriano Mendes; exon'3r::tção
de João de Deus e Silva, José Severiano da Cruz e aposentadoria de
Antônio Barros Cavalcanti, ficando sem aplicação a dotação con ;;'Spondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de novembro de 1941, 120.o da Independência e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 8,283 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· artigo 74, letra -a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)' cargo da classe B, da carreira
de Patrão, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha, vago
em virtude da promoção de Artur Manoel de Souza, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
DECRETO N. 8.284-

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e· nos termos do ~rtigo 1. 0 ,
alínea n,· do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe B, da carreira de Operário de Imprensa, do Quadro, Suplementar, do MinisGol. de Leis - Vol. VÍII
22
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tério da Marinna, vagos em virtude da promoção de Onfcio Ramos e
demissão de Valdir dos Santos Feitoza, ficando sem aplicação a dota-

ção correspondente.
Art.

z.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da. República.
GETUL~O VARGAS.

Henrique A.

DECRETO N. 8. 285 ~uprime

DE

29

DE NOVEMBRO DE

Guilheml

1941

cargos extintos

O Presidente da R8pública, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0 ,
alínea~ n, do decreto-lei n·. 3.195, de 14 de abril de 194.1, decreta:
Art. .1,° Ficam suprimidos nove (9) c_argos da classe C, da carreira de Operário de Armamento, do Quadro Suplementar, do Ministério da Marinha, vagos em virtude das promoções de Abelardo Francisco dft Cruz, Antônio Machado de Freitas, Djalma José de Araujo
e ·Raimundo José de Souza; aposentadorias de Albertina Antônio dos
Santos,· João Francisco .Barbosa e João Henrique Soares; e exonerações- de Osvaldo José de Souza e Valter Sampáio da Silva, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art'. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A • Guilhem.

DECR]<jTO 1>/. 8 286 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1941

;Extingue a S~r:çc.o" de Aflststéncia Social da Divisão do Pessoal CivU
da Diret,o'T'ia do Pr•s.'iúal do Ministério da Marinha

O Presid0nte da República, usando da atribuição que lhe confere o ar. 7'1. a\íne1 a, d.« Constituição, decreta:
Art. ·1.o l:'-,iJa FYtinta !Ct Secção d>J Assistência Social da Divis:io
do Pessoal ,_:ivll da L'irel ...ol'Ül do Pessoal do Ministério da :rvlarinha, a
que se refere o art. 1. 0 rl() Hegimento aprovJ.do pelo decreto n. 2.8;)5,
de 25 de julho de 193&.
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Parágrafo único. Os serviços de :assistência social aos servidores
civis desse i:vlinistério serão prestados pelos orgãos que executarem
idênticos serviços relativo.mente ao pessoal militar.
_
Art. 2.0 J~st.e decrt>tr, entrará ew vigor na data de sua publica..:
cão, revogadas ;,1:; di.5po~::iiGhef em contrário.
Rio de .!anciro. 29 de novembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da Republi.3a
GETULIO VARGAS .

Henrique A. Guilhem.

DECRBTO H.

~.

287 -

DE

2\i DE NOVEMBRO DE 1941

Extingue a Secção de Assistência Social do Serviço do Pessoal Civil do
Ministério da Guerra e dd outras providências
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, :J.lín~a a. da Cur.tsti~uição, decreta:
Art. 1.0 fica extinta a Secção de Assistência Social do Serviço
do Pessoal Civil do ~.J-Iinistério da Guerra, criada pelo Regimento aprovado com o decreto n. 2.891, de 14 de julho do 1938.
.
Parágrafo r:nico. Os serviços de assie.tência social aos servidores
civis desse Ministério serão prestados pelos orgãos que executarem
idênticos serviços, relativamente ao pessoal militar.
Art. 2.o i\a parte rE.wtiva às atividades de as:::istência social,
fica revogado o ::~rt 13 do Regulamento aprovado com o decreto número 3.269, de 12 de novembro de 1938.
Art. 3.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d;sposH;,õos en eontráric.
Rio de ,ln_neiJ'O, 29 de novembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da Repúbti0a.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra .

. DECRETO N. 8.288

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova o Regulamento da Diretoria do Pessoal do Ministério da
Aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a da Constitui.ção e, atendendo às razões apresentadas
pelo Ministro de Estado dos Neg'ócios da Aeronáutica;
Considerando o que estabelece a Lei de Organização do Ministério da Aeronáutica. em seu art. 7. 0 e parágrafo único do art. 11;
. Considerando a imperiosa necessidade de ser d;Jdo inicio à nova
organização admiriistrativa do Ministério da Aeronáutiea;
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Decreta:
Art. -Lo Fiéa aprovacto·o Regulamento da Diretoria do Pessoal do
Ministério da Aeronáutica. que com este baixa, assinado pelo Ministro
de Estado dos Ne_gócios da Aeronáutica.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
·
GETULIO VARGAS

J. P. Salgado Filho

Regulamento da Diretoria do Pessoal. da Aeronáutica, a que se refere
o decreto n. 8.288, desta data
TiTULO I

COMPOSIÇÃO
Art. 1. 0 A Diretoria do Pessoal da Aeronáutica (D. P. Aer.)
compõe-se d~:
1. 0 - Diretor -Brigadeiro do Ar;
2. 0 -Divisões;
Secção Auxiliar.
Parágrafo único. Enquanto não tiver sido aprovado o seu regulamento próprio, a Diretoria de Ensino constituirá uma sub-diretoria
desta Diretoria, nos t,ermos do decreto-lei n. 3. 730, de 18-10-941.

TiTULO li

DA DIRETORIA DO PESSOAL
OBJETIVO E ORGANIZA()ÃO

Art. 2.0 A Diretoria do Pessoal (D.P.Aer.) é o orgão que tem
por objetivo orientar, regular e fiscalizar as questões relativas ao pessoal militar e· civil do Ministério,. excetuadas as que disserem respeito
a ensino e pagamento.
Parágrafo único. Fica:m ainda afetas à Diretoria do Pessoal da
Aeronáutica (D.P.Aer.) as questões relativas aos serviços de Saude.
Art. 3.0 Para o cumprimento de suas finalidades, a D.P.Aer.
terá as seguintes divisões subordinadas ao Diretor Geral do Pessoa]
da Aeronáutica (D.G.P.Aer.):
1.a Divisão -.Pessoal ,Militar . . ................. .
D.P.!
z.a Divisão - Pessoal da Reserva ................. . D.P.2
3.a Divisão - Pessoal Civil . . ~ .................. .
D.P.3
4. a Divisão - Documentação e rcgisto . . .......... .
D.P.4
5.a Divisão - Saude . . .............. ·............ .
D.P.5
Secção Auxiliar . . ............................... .
D.P.S.A.
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DAS DIVISõES
Art. 4. 0 - Compete à Divisão do Pessoal Militar (D.P.1) tratar
das questões relativas ao pessoal militar em serviço ativo, no que d,isser respeito:
a) a recrutamento, voluntariado, admissões, incorporações, engajamentos, baixas, asilamentos, passagem para a reserva, reformas, demissões, exclusões, falecimentos, identificações, etc.;
b) movimentação 'em geral, designações, desligamentos, residências, transferências, nomeações, dispensas, exonerações, licenças, férias,
hospitalizações, viagens, comissõep, indicações para cursos, preparo do
Boletim Mensal do Pessoal Militar etc.
c) direitos e deveres, promoções, contagem de tempo, recompensas, montepio, previdência, coordenação com a Sub-Diretoria de Ensino, etc.;
d) interpretação e estudo da situação do pessoal militar em face
das leis e regulamentos vigentes,_ estudo e aperfeiçoamento da legislação relativa ao pessoal militar em serviço ativo, estudo e organização •de quadros, efetivos e lotações, cerimonial e plano de unifor-mes, etc.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal Militar (D.P.1)
cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1. 8
2.a
3.a
4.a

Secção - Recrutamento e Baixas . . .............. .
Secção - Movimentaç'ão . . .......· .............. .
Secção - Promoções e Recompensas ·.............. .
Secção - Organização e Regulamentos . . ......... .

para

1-D.P.l
2-D.P.l
3-D.P.l
4-D.P.i

Art. 5.o Compele à Divisão do Pessoal da Reserva (D.P.2) tratar das questões relativas ao pessoal da Reserva, no que disser respeito a:
a) classificação, situação legal, direitos e deveres, residência, convocação, quadros, efetivos, promoções na reserva e contagem de temP~ dos reservistas de 1.a categoria e reformados;
b) classificação, situação legal, direitos e deveres, residência, convocação, quadros, efetivos, promoções, contagem de tempo, estágios de
formação e adextramento, requisitos relativos aos reservistas de z.a.
e 3.a categorias;
c). preparação, coordenaçã.o e controle da execução dos planos de
mobilização elaborado_s pelo Estado Maior da Aeronáutica;
d) interpretação e estudos da situação do pessoal da Reserva em
face da Lei do Serviço Militar e das leis e regulamentos vigentes;
aperfeiçoamento da legislação relativa à reserva, estudo e organização
dos efetivos, quadros, lotações e processos de formação de reservistas.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal·cta Reserva (D.P.2) para
cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
La
2.a
s.a
4.a

Secção
Secção
Secção
Secção

- Reserva de La categoria _. . ............ ,
- Reserva de 2.a e 3.a categorias : ........ .
- Mobilização . . ........................ .
- Organização e Regulamentos . . ........ .

1-D.P.2
2-D.P.2
3-D.P .2
4-D.P.2

342

ATós DÓ PÜDÊR E'x.EáUTI\76

Art. 6.° Compete à Divisão do Pessoal Civil (D.P.3) tratar das
questões J.elativas ao pessoal civil do Ministério, no que disser respeito a:
a) criação e supressão de cargos, admissão, reconduç.ão, distribuição, dispensa, provimento de vagas; remoções, permutas, transferências, viagens, relações, promoções, posse, destituições, falecimentos, ponto, ausência; interpretação, estudo e aperfeiçoamento da
legislação e regulamentos relativos ao pessoal civil; estudo e organização dos quadros, lotações, efelivos do pessoal civil; organização
do Boletim do Pessoal Civil e ·a lista de ant4guidade dos funcionários;
b) assuntos referentes à assistência social, montepio, encargos
de família, identificação, conta corrente, acidentes, socorros, coop-erativismo, organização de cursos, colaboração nas medidas de higienização dos locais de trabalho, conforto do pessoal,
c) expedição e registo de cadernetas do funcionário, diplomas,
termos de posse e de acidente; organização; manutenção em dia,
instrução e fiscalização do registo de cadernetas, fichas e assentamentos do pessoal civil, documentação, livros mestres e, de um modo
geral, atos relativos ao pessoal civil.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal Civ.il- (D. P. 3). para
cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1.a Secção - Administrat-iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--D. P. 3
z.a Secção- Assistência Social . . . . . . . . . . . . . . . . 2-D.P. 3
3. 0 Secção - Controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-D. P. 3
Art. 7.0 Compete à Divisão de Documentação e Registo (D.P.4):
a) expedir cadernetas subsidiárias; organizar, manter- em dia,
instruir, fiscaliímr o registo do histórico do pessoal militar; registar
diplomas e declarações de família; organizar o Almanaque do Pessoal
Militar do Ministério;
, b) expedir cadernetas de võo, organizar, manter em dia, instruir
e fiscalizar o registo de vôo do pessoal;
c) organizar e manter em dia o fichário geral do pessoal militar
da ativa e da reserva, organizar e manter em dia os livros mestres e
livros de Socorros;
d) interpretar, estudar, instruir e solucionar as questões referentes à justiça e disciplina militares, inquéritos, processos, punições,
presídios; estudar e interpretar o Código de Justiça Militar, os Regulamentos Disciplinares e quaisquer questões relativas à disciplina e
ceremonial, sugerindo modificações que' lhe parecerem pertinentes.
Parágrafo único. A Divisão dEi Documentação e Registo para
cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1.a Secção- Registo de Histórico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sec~:ão- Registo de Vôo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.a Secção - Documentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.a Secção- Justiça Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.a

1-D.P.4
2-D.P.4
3-D. P. 4
4-D.P.4

Art. s.o A Divisão de Saude (D.P.5) se destina a tratar de todas
as questões relativas à saude do ressoai do Ministério, competindolhe de um modo geral:
a) superintender os instituto.s de pesquisas e centros de medicina de aviação e fiscalizar e coordenar a profilaxia e higiene,
b) controlar as inspeções de saude e as juntas de inspeção, julgar
os recursos, etc.;
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c) superintender os serviços 'de assistência, os hospitais, ambulatórios, serviços .de socorro, laboratórios farmacêuticos e odontológicos, fisCalizar e organizar o transporte sanitário e a educação física;
d) tratar das questões r·elativas à organização e legislação dos
serviços de saude, oooperar com a Sub-Diretoria de Ensino na organização dos cursos de medicina de aviação e de educação física; orga.:..
nizar os serviços de assistência social; estudar as questões relativas
ao material de saude em cooperação com a Sub-Diretoria do Material.
Parágrafo único. A Divisão de Saude (D.P.5) para cumprimento
de suas finalidades, terá a seguinte organização:
1.a Secção- Medicina de Aviação . . . . . . . . . . . . . . . . 1-D.P.5
2.a Secção - Inspeções .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-D. P. 5
3.a Secção - Assistência médica . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-D. P. 5
4.a Secção- 01·ganização e Reg11:lamentos ......... 4·-D.P.5
Ar\. 9.o A Secção Auxiliar (D. P. S. A.), diretamente subordinada ao Diretor Geral, compreenderá os serviços de expediente, protocolo, arquivo, correio, conservação do material e instalações da Diretoria e os serviços de cara ter administrativo.
DO PESSOAL
Art. 10. O pessoal em serviço na D. P. Aer. abrangerá:
-

Diretor Geral.
Chefes de Divisão.
Chefes de Secção.
Oficiais, sub-oficiais e praças.
Civís.
Art. 11. O Diretor Geral do Pessoal (D. G. P.) será nomeado
por decreto mediante proposta do Ministro da Aeronffi.utica.
Parágrafo únic'o. O D. G. P. será auxiliado em suas funções
privativas por um Assistente e um· Ajudante de Ordens designados
pelo Ministro, por proposta do D. G. P.
Art. 12. O D. G. P. será responsavel:
a) pela direção, funcionamento e boa marcha dos serviços da
Diretoria, competindo-lhe solicitar os recursos e o pessoal que forem
necessários e entrar em entendimento com os demais Diretores sobre
os assuntos de interesse de sua Diretoria;
b)
pela fiscalização e superintendência dos serviços e estabelecimentos que· lhe são subordinados e pelo cumprimento das prescrições a eles relativos.
Art. 13. Os Chefes de Divisão serão oficiais superiores da ativa,
designados pelo Ministro por proposta do Diretor Geral.
§ 1.o O Chefe da 3.a Divisão poderá ser um funcionário civil
ou oficial da reserva, designado pelo Ministro por proposta do Diretor
Geral.
§ 2.o Os Chefes de Divisão serão responsáveis, perante o Diretor Geral, pela eficiência dos serviços de suas Divisões ..
Art. 14. Os Chefes de Secção e o pessoal da D. P. Aér. serão
para ela designados pelo Ministro e classifjcaclos nas secções pelo
D. G. P ., de acordo com as necessidades do serviço.
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TITULO III

DA SUB-DIRETORIA DO ENSINO
OBJE'I'IVO E ORGANIZAÇÃO

Art. 15. A Sub-Diretoria do Ensino (S. D. E.) é o orgão que
tem por objetivo tratar das questões relativas a:
a) orientação, dire('.ão, fiscalizacão e regulamentação de tudo
que disser respeito ao ensino nas Escolas e Cursos do Ministério da
Aeronáutica;
b)
orientação, direção, fiscalizacão e regulamentação . de tudo
que disser respeito ao ensino nas· Escolas e Cursos civís especializados
de aeronáutica, públicos ou particulares, autorizados a funcionar no
território nacional;
c)
estabelecer, em coordenaç,ão com o Minist~rio da Educação
e demais orgãos especializados federais, estaduais. ou municipais, uma
unidade de doutrina no ensino e· difusão dos assuntos ligados à Aeronáutica.
Art. 16. Para o cumprimento de suas finalidades, a: Sub-Diretoria do Ensino terá as seguintes divisões subordinadas ali Sub-Diretor do Ensino (S. Dor. E.):
1.• DIVISÃO
2.• DIVISÃO
3.• DIVISÃO.

de ·Estudos .......................... .
de Controle ......................... .
de Padronização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S-D.E.1
S-D.E.2
S-D.E.3

DAS DIVISõES
Art. 17. Compete à Divisão de Estudos (S-D.E.!):
a)
b estudo das normas gerais a serem seguidas nos cursos e
seus programas;
b) a fixação dos períodos letivos e o andamento dos curs[)s;
c)
o estudo de todas as questões atinentes ao ensino prufissional militar;
d) o estudo de todas as questões relativas ao ensino e difusão
dos conhecimentos sobre aeronáutica nos orgãos de ensino ou outros
estabelecimentos públicos ou particulares.
Parágrafo único. A Divisão de Estudos (S-D.E.i) para o cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1.a Secção 2.a Secção 3.a Secção -

de Cursos ........ ~ ................. .
Ensino M·iUta1·. . .................... .
Ensino Privado ..................... .

1-S-D.E.i
2-S-D.E.i
3-S-D.E.l

Art. 18. Compete à Divisão de Controle (S-D.E.2):
a) o estudo, controle e registo das questões relativas à admissão,
matrícula, frequência, exames, diplomas e desligamentos de alunos
nas Escolas e Cursos;
b) o estudo, controle e registo relativos à admissão, dispensa, atividade e demais questões que disserem respeito à legislação sobre o
pessoal do magistério (professores e instrutores);
c) organização dos serviços estatísticos da 'S-D.E.
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Parágrafo único. A Divisão de Controle, S-D.E.2 para o cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1.a Secção - Alunos ............................ .
2.a Secção - Professores ......................... .
s.a.. Secção ------:- Estatistica ......................... .

1-S-D.E.-2
2-S-D.E.-2
3-S-D.E.-3

Art. 19. Compete à Divisão de Padronização- (S.D.E.3):
a) tratar das questões' relativas às necessidades escolares em laboratórios, oficinas, etc., no que se relacionar com a parte técnica do
ensino.;
b) estabelecer as normas para padronização do material de ensino
e sua distribuição;
c)- estabelecer normas para a organização e padronização dos livros, textos, apostilas ou notas profissionais de divulgação geral a serem utilizadas para fins de ensino e sua distribuição.
Parágrafo único. A Divisão de Padronização - (S-D .E. 3) para
o cumprimento de süas finalidades terá a seguinte organização:
1-S-D.E.3
1.a Secção - Livros Text'os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.a Secção- Instalação e material escolar..........
2-S-D.E.3
Art. 20. A Secção Auxiliar (S-D.E. S. A.), diretamente subordinada ao sub-diretor do Ensino, . compre~nderá os serviços de expediente, protocolo, arquivo, correio, conservação do material e instalações da Sub-Diretoria e os serviços de cara ter administrativo.
DO PESSOAL
Art. 21. O pessoal em serviço na S-D .E abrangerá:
Sub-Diretor do Ensino
Chefes de Divisão
Chefes de Secção
Oficiais, sub-oficiais e praças
Civís.
Art. 22. O Sub-Diretor do Ensino (S-Dor.E.) será nomeado
pelo Presidente da República, por proposta do Ministro da Aeronáutica, dentre os coronéis aviadores da a_tiva.
Parágrafo único. O S-Dor-E. será auxiliado em suas funções privativas por um Assistente, designado pelo Ministro por proposta do
S-Dor.E.
Art. 23. O Sub-Diretor do Ensino será responsavel:
a) pela direção, funcionamento e boa marcha dos serviços da
Sub-Diretoria, competindo-lhe solicitar os recursos e o pessoal que
forem necessários;
b) pela fiscalização e superintendência dos s.erviços e estabelecimentos que lhe são subordinados e pelo cumprimento das prescrições a eles relativos.
Art. 24. Os chefes de Divisão serão oficiais superiores da ativa~
designados pelo Ministro.
Parágrafo único. Os Chefes de Divisão serão responsaveis, perante o 'Sub-Diretor do Ensino, pela eficiência dos serviços de suas
Divisões.

ATÓS DO PÓDER EXEétn'I'Vd

Art. 25. Os chefes da Secç·ão e o pessoal da S-Dor-E. serão para
ela designados _pelo ministro e classificados nas se3Qões pelo S- Dor.
E. de acordo com as necessidades do serviço.
TíTULO IV

DAS DISPOSIÇõES GERAIS

Art. 26. A Diretoria do Pessoal da Aeronáutica terá um Regimento Interno que estabeleCerá as minúcias de surt organização e
funcionamento, a sub-divisão de serviços e os efetivos, atribuições e
d2veres do seu pessüal.
§ 1. 0 O Regimento Interno será proposto pelo Diretor Geral do
Pessoal e aprovado pelo ministro da Aer·onáutica.
§ .2. 0 Inicialmente, e como medida de carater transitório, duas uu
mais Divisões desta Diretoria, bem como as respectivas Secções, poderão ser grupadas nas condições mais convenientr-.~s ·a critério do
ministro.
Art. 27. São subordinados dir·etamente à D. P. Aer. os seguintes
orgãos:
a) o Gabinete de Identificação:
b) Escola de Especialistas de Aeronáutica

c) Hospitais, enfermari~s e institutos especialü.·3,o.los em medicina;
d) Centros de saude;
e) Laboratórios farmacêuticoS e gabinetes odontológicos;
f) Juntas de saude e inspeções.
Parágrafo único. Compete à D. P. Aer. orientir tecnicamente:
a) os cursos especializados de medicina de aviação;
b) os serviços de assistência médica das Bases e Jf.stabelecimentos.
Art. 28. São subordinados à S-D.E. os seguintes orgãos cio ensino:
a) Escola de Aeronáutica
b) aLiga de Esportes da Aeronáutica;
c) Escolas de Aperfeiçoamento de Aeronáutica
d) todos os Cursos e Escolas que yierem a ser e~·jados.

Parágrafo único. As questões. relativas ao 0nsino da Esrola de
Estado Maior da Aeronáutica, ficam diretamente afetas aà Estado
Maior da Aeronáutica nos termos do Regulamento dest-~.
DAS DISPOSIÇõES TRANSITóRIAS

Art. 29. Para consti_tuição inicial da Diretoria: do Pe$S1Jal da Aeronáutica serão para ela transferidos, total ou parcialmente, os orgãos
das Diretorias de Aeronáutica Militar e Naval e D~partamento de Aeronáutica Civil encarregados dos serviços de saude e controle do pessoal, isto é:
Civil.

6.a Divisão da Diretoria de Aeronáutica Naval
1.a Divisão da Diretoria de i\eronáutica Militar.
Secção Regional do Pessoal do Departamento de Aeronáutica
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Parágrafo único. Os orgãos a'Cima mencionados serão reorga_n~
zados de acordo com este Regulamento e os regulamentos especw:t~
que forem aprovados.
Art. 30. Logo que se,ja constituida a Diretoria do Pessoal da Ae...
ronáutica, ficarão a ela subordinados:
a) o Centro Médico de Aeronáutica dos Afonsos
b) o Centro :Médico de Aeronáutica do Galeão.
Art. 31. Para atender à organização inicial .ia Sub-Dü·etoria de
Ellsino, são para ela transferidos os orgãos das Diretorias de AeronáutJca Militar e Naval e Departamento de Aeronáutba Civil, no que
msser respeito ao ensino.
Parágrafo único. Os órgãos acima mencionados serão reorganizados de acordo com este Regulamento e os regulamento~ e&peciais
que forem aprovados.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1941. -

DECRE'ro N. 8,.289 -

DE 2

DE

J. P. Salgado Filho.

DEzEMBRo

oE

1941

Dispõe sobre a comemoração do Dia Panamericano da Saude

O Presidente da República, usando da atribuição que lhE;l confe.re o artigo 7 4, letra a da Constituiç,ão, decreta:
Artigo único. Será em 2 de dezembro comemorado em todo o
país o Dia Panamericano da Saude.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 8. 290 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza a empresa de mineração "Companhia Itat'ig Petróleo Asfalto
e Mineração, Sociedade Anónima" a pesquisar sal gema no municipio de Socorro do Estado de Sergipe

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 11° Fica autorizada a "Companhia Itatig Petróleo Asfalto e
Mim:raç.ão", Sociedade Anônima a pesquisar sal gema numa área de
quinhentos hectares (500 Ha.) situada nas proximidades da Estação
de Socor,ro da Viaç.ão Férrea Este Brasileiro, município de Socorro
do Estado de Sergipe, área essa delirbitada por um retângulo que tem
um vértice situado a mil e quinhentos metros (1.500m) rumo dezesseis graus _trinta minutos nordeste (16030'NE). do ponto em que a es-
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trada de ferro,' passando pOr aqu'ela Estação, cor~a o rio do ~al e cujos
lados adjacentes a esse vértice teem os segumtes comprimentos e
orientações: dois mil e· quinhentos metros (2. 500m), norte (N.) e
dois mil metros (2. OOOm), oeste (W.), respectivamente. Esta autorização é outorg:acta mediante as condições do art. 16 do qóctigo de
Minas e seus numeras I, II, III, IV, VII, IX e outras do c1tado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
'Art. 2.o A concessionária da- autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 1Lo As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos· favores discriminados no art. 7-1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o Se na área definida neste decreto for encontrado petróleo,
·a concessiOnária desta autorização cederá, sem qualquer indenização,
ao Conselho Nacional de Petróleo, oS direitos respectivos, comprometendo;-se a emprestar-lhe a cooperação possivel e a não opor embaraços à execução dos trabalhos por ele determinados.
Art. 7. 0 O título da autorização de pesquisa, que ser.á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de FomentO da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 8.0 Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
1

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência·
e. 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.291 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza a Mine1•ação Geral do Brasil Ltda. a pesquisar carvão no
munidpio de Cresciuma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituiç.ão, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Mineração Geral do Brasil Ltda. a
pesquisar carvão em terrenos de particulares, situados à margem direita do Rio Sarigão, no município de Cresciuma, Estado de Santa
Catarina, numa área de seiscentos e vinte e dois hectares e vinte ares
(622,20 Ha), limitada por um polígono mistilíneo, tendo um dos
vértices situado à distância d,e duzcnt.os melros (200 m), rumo cinco
graus sudoeste í 5° SW), do centro da ponte da estrada de rodagem
para Nova Veneza. sobre o Rio Sangão, e cujos lados, a partir desse
vértice, teem os seguilltes comprimentos e orientações: dois mil seiscentos e oitenta metros (2.680 m), rumo oitenta e seis graus sudoes-
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te (86° SW); dÓis mil duzentos e dez metros (2.210 m), rumo quatro graus noroeste (4° NW); três mil e dez metros (3.010 m). rumo
oiten~a e seis graus nordeste (86o NE); até a margem direita do Rio
Sangao, descendo por essa margem até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autor:izac,ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. .3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos cenlo e quinze
mil réis· (3 :11!1$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.292-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Aut-oriza a Mineração Geral do Brasil Ltda. a pesquisar carvão no
municipio d'e Cresciuma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 191!0 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração Geral do Brasil Ltda. a
pesquisar carvão em terrenos de particulares, situados à margem esquerda do Rio Mãe Luzia, numa área de setecentos e setenta e quatro hectares e oitenta e oito ares (77 4,88 I-Ia), limitada por um. polígono mistilíneo, tendo um dos vér!Jices situado na margem esquerda
do referido rio, à distância de setenta metros (70 m), rumo oitenta
e seis graus sudoeste .(86° SW)', do entroncamento da estrada que dos
terrenos indicados segue para Nova Veneza, com a estrada geral de
Araranguá para essa localidade, e cujos lados a partir desse vértice,
te em os seguintes comPrimentos e orientaç,ões: mil e trezentos metros (1.300 m), rumo oitenta e seis graus nordeste (86° NE), setecentos e sessenta metros (760 m), rumo cinquenta e dois graus sudeste (52° SE), mil metros (1. 000 m), T'umo oitenta e seis graus nordeste (86° NE); dois mil e setecentos metros (2. 700 m), rumo quatro graus noroeste (4° N\V); três mil e setecentos metros (3.700 m),
rumo oeste (W) até a margem esquerda do Rio Mãe Luzia, pela qua,l
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desce até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I. II, III,
IV VII IX e outras do citado Código não expressamente mencionada~ neSte decreto.

Art. 2.0 A concessionária da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Mina:;,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado arLigo 24 e no arL 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
·
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 · O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de tràs contos oitocentos e setenta e cinco mil réis (3 :87580) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
· Rio de Janeiro, 3 de dezempro de 1941, ·120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 293

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses Esteves Costa a pesquism· m·ica
e associados no município de Poté do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf:;re
o artigo 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei nú.

mero 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreto:

Art. 1. 0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Ulisses Est(~veR
Costa a pesquisar mica e associados no distrito de Ladaihha, município de Poté, Estado de Minas Gerais, n.uma área de cinquenta h~":ctv
res (50 Ha), limitada por um retângulo, tendo um dos seus vértices
situado à. distância de quatrocentos e setenta metros ( 470 m), rnmo
magnético trinta graus nordeste (30° NE), do cruzamento da est:·nda
de rodagem de Poté para Concórdia com o Córrego São José. e (',ujof;
lados adjacentes a esse vértic.e tecm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: novecentos e cinco metros e oitenta· centímetros (905, SOm), oeste (W) e quinhentos e vinte e- dois metros , ...
(522m), sul (S), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus número-:; I.
.II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressam•.mte Hiéncio;ó.adas neste deureto.
·
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Art. 2. 0 - O concessionário da autorização p.oderá ntilizar-sc
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. o - Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números l e li do citad0
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 - As propr'iedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 - O concessionário da autorização será fiscalizado 1·elo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 - O título da autorização de pesquisa, que será uma
via autêntica deste décreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
(500$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agri_cultura.
Art. 7. 0 . - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941; 120. 0 da Independência e
53. o da República.
GETULIO VARGAS,

C(trlos de Soy,za Duarte.

DECHETO N. 8. 294 -

DE 3 DE DEZEMBRO DE 19ld

Autoriza o cúladão brasileiro Joaqttim ela -cost·a Martins a pesquisar
berilos, águas marinhas e. associados no Municipio de Arassuaí
-do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando d~. atribuição- que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim cta Costa
Martins a· pesquisar berilos, águas marinhas e associados no lugar
den.ominado Caldeirão, ]'azendB, São João Grande, em terrenos pertencentes ao mesmo, no distrito de Caraí, Município de Arassuaí, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta hectares (60 Ha), limitada por um paralelogramo. tendo um dos seus vértices situado
à .distância de quatrocentos metros (400 m), rumo magnético vinte e
três graus noroeste (23° N\V) da confluência dos Córregos Caldeirão e São João e cujos lados· adjacentes a esse vértice teem os seguint~ comprimentos e orientações m'agnéticas: mil e oitenta e cinco metros ( 1. OS5 m), vinte e três graus noroeste (23° N\\,.) e seiscentos metros (600 m), oeste (W), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, TI, III, IV, VII, IX" e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto:
Art. 2. o O concessionário da autorização poderá utilizar-se_ do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3. o Esta autorização será declarada, caduca ou nula, pa
forma· do parágrafo único do art. 2'.~: e do art-. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-sólo para os fins da .pesquisa, na form'a dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 0- concessionário da autorização será fiscalizadO pelos

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na: forma deste artigo.
Art. 6. 0 Ü· título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de seiscentos- mil réis (600$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19/d, 120.o da Ind?pendência
e 53.o da República.
GE'l'ULIO. VARGAS.

Carlos de Souza Duarte'.

DECRETO N. 8. 295 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Tozzi a pesquisar áanas
minerais, te1'mais e gasosas no municipio de Lir.u16ia do Estado
de São Paulo
O 'Presidente da República, -usaÍldo da atribUição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decretolei n. 1.985, de 29 de,janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasHeiro Humberto ·Tozzi a
pesquisar águas minerars, termais e .gasosas no município de Lindóia,
Estado de S. Paulo, numa área de cinco hectares (5· Ha) limitado por
um retângulo, tendo uin dos seus vértices situado à distância de
dezenove metros ( 19 rn), rumo magnético trinta e quatro graus
sudeste (34° SE) do canto noroeste do Hotel Preferido, de Termas
de Linâóia, e ·cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes·
comprimentos e orientações magnéticas; cento e vinte e cinco meti· os (125 m), trinta e quatro graus sudeste (34° SE) e oitenta metros (80 m), cinqiJenta e seis graus nordeste (56° NE), respedivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de Minas. e seus números I, li, III, IV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 3. 0 Esta autoriz?-ção será declarada caduca ou nula, na
formado parágrafo ·único do art. 24. e do art. 26 do Código de Afinas,
se ocorrerem os moHvos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades visinhas estão sujeitEts às servidões de
solo e subsolo Para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo ..
Art. 6. 0 O título da autorização ile _pesquisa, _que será uma vm
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrár!o.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência:
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 296 -

DE

3

DE DEZEM~RO DE

.19JJ:1

Autoriza os cidadãos b1·as'iJeiros Silvio Gatão e CMo Simcm a pesquí:.
sar quartzo, pedras coradas, mica e associados no município de
•
Sabínópolís do Estado de MinM Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos trem os do decretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1 . ° Fica autorizado os cidadãos brasileiros Silvio Catão
O Ciro Siman a pesquisar quartzo, pedras coradas, mica e associados
no imovel denominado "Fazenda Córrego Grande" de propriedade de
herdeiros, de Joaquim Francisco de Assunção e outros, situado nolUgar "Bom Jesus", distrito de São José do Quilombo, mUnicípio de
Sabinópolis do Estado de Minas Gerais, numa área de cinquenta
hectares (50 Ha), lill].itada por um paralelogramo tendo um de seus
vértices à distância de vinte metros (20 m), rumo Sul (S) da confluência dos eórregos .Bom Jesus e das Pedras e cujos lados adjacentes teem os seguintes rumos magnéticos e comprimentos trinta e
nove graus nordeste (39° NE), oitocentos metros (800 m) e quarenta
e seis graus e trinta minutos sudeste (46°30' SE), seiscentos e vinte
e· oito m'etros (628 m). Esta autorização é outorgada mediánte as
condições do artt. 16 do Código de Minas e seus números I, II, UI,,
IV,. VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 Os concessionários da autorização poderão utilizar-se do.
produto- da pesquisa para fins de estudo sobre a minério e custeio·
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
í'úrma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,.
se oc&rerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os Jins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
.
Art. 5.? Os concessionários da autorização serão fiscalizados pelo
Departamento Nacional da Produr:,ão Mineral e gozarão dos favores.
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
GoL de Leis - Vol. VIII
23
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Art. 6. o O titulo· da autorização de pesquisa, que será uma via.
autêntica deste decreto, pagará a taxa de qumhentos mil réis (500$0)
e será. transcrito no livro próprio da Divis~o de Fomento da Prodti·ção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art; 7. 0 Revogam'-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.297-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Cornelio de Carvalho Silva .a pesquisar
dolomita e associados no município de Valença, do Estado, do Rio
de Janeiro
ü Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decretO-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Cornelio ~cte Carvalho Silva e pesquisar dolomita e associados nos lugares denominados
"Sítw da Caieira" e-em terras do Asilo Santa Isabel, próximos à Estação de Juparanã, da E.strada do Ferro Central do Brasil, no_ municípiO
de Valença, do Estado do Rio de Janeiro, em duas 4reas distintas: A
primeira, de vinte hectares (20 Ha), é limitada por um retângulo, tendo um dos seus vértices situado à distância de duzentos e trinta e
cincc· metros. (235 m), rumo magnético quatro graus sudoeste (4°. SW) ·
do eixo da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brasil no ·
quilômetro cento e trinta e três (Km 133), e cujos lados, a partir-dessevértice, teern os seguintes comprimentos e orientações -magnéticas: :·
quatrocentos metros (400 m), vinte e ·quatro graus nordeste {24° NE)
e quinhentos metros (500 m), sessenta e seis graus -sudeste {660 SE).,
respectivamente. A segundt\ área, de nove hectar-es e oitenta e cinco
a-res (9,85 Ha), limitada por um pilralelogramo, tendo um dos seus
vértices situado à distância de trezentos e quarenta metros· (340 m),
rumo magnético dois graus sudoeste (2° SW) do centro da plataforma
da írente da Estação de Juparanã da referida Estrada de Ferro e cujos
lado~ adjacóntes a ess·e vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros {500 m), quinze gr.aus sudoeste
( 15° SW) e duzéntos metros (200 m), sessenta e cinco graus sudeste
(65° SE), respectivamente. Esta autorização é outorgada médiante as.
condições do art. 16 do Código .de Minas e seus números- I, Il, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se ·do
produto da pesquisa para fins de estuc:h::J sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. '3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do CódigO- de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do. citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.0 As propriedades_ vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 - O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis-criminados no art; 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
A~t. 6.0
O titulo da autorização de pesquisa, que. será uma via
autêntiCa deste decreto, pagará a taxa de trezentos mil réis (300$0)

-e serâ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
lilinrral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

-e

Rio de J·aneiro 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
da RepúbliCa.

53.0

GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 298 -

DE

3 DE DEZEMBRO' DE 101:1

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Luiz da Costa Maia (t pesquisar cristal de rocha e associados no municipio -de Campo Belo
do Estado de Minas Gerais
·O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe eonfere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei

n.1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1..° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Luiz da
:Costa .Maia a pesquisar cristal de rocha e associados numa ál'ea de
vinte hectares (20 Ha) situada no lugar denominado ,. Potnüro.",
·distrito de Cristais, do município de Campo Belo, do Est::tdo de Minas
Gerais. e delimitada por um pentágono· que tem um vértice a mil se.Lecentos e· um metros (1.701 m), no rumo magnético tte:.-:e graus e
.trinta minutos noroeste ( 13°30' NW), do ponto mais alto do morro
da "Boa Vista", e cujos lados, a partir desse vértice, teem os se-·
guintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quatorze
metros e cinquenta centímetros (314,50 m), quarenta e 1:ete graus
e quarenta: e cinco minutos noroeste (47°45' NW); quinhentoa e onze
metros (511 m), onze graus e cinqnenta e cinco minutos nordeste
(11°55' -NE); duzentos e sessenta e quatro metros (261 m), setenta
-e oito graus sudeste (78° SE); setenta ~ sete metros e setenta centímetros (77,70 m), quarenta e sete graua e quarenta minutos sudeste (47040' SE); seiscentos e sessenta e oito metros (668 m), doze
graus e um minuto sudoeste· ( 12°1' S\V) . Esta autoriza(,'-ão é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de 1\llinas e seus
números I, li, III, IV, VII, IX e· outras do citado Código não expressamento mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá ufilizar-.ge do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
-dos trabalhos.
Ar.t. 3.0 Esta autorização será declarada caduca on nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código ele 1'li,nas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do eitado
arL 24 ·e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às. servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa,· na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da Produção 1\Iineral e g·ozará dos favores.

discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo~
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que sl3rá uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos mil f(~is r 200$0)
e será' transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência

e 53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 8. 299 -

DE

3 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasilei?·o Ernesto Julio Heriner a pesquisar jazidas
de pedras coroadas e 'cristais no municipio de 'J'eófilo Otoni, da
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usàndo da atribuição que lhe confere
o art. 74,. letra ·a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei :húmero 1.985, de 29 de janeiro de .1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Julio
Hegner a pesquisar_jazidas de pedras coradas e cristais no lugar denominado Pontalete, em terrenos devolutas no distrito de Marambais.
município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, numa área
de cem hectares (100 Ha) limitada por um losango de mil metros (1.000 m) de lado, tendo um dos seus vértices situado à dis-

tância de quinhentos e oitenta metros (580 m), rumo rrtagnético quarenta e sete graus noroeste ( 47° NW), da confluência dos córregos do
Brejo e Pontalete, e cujos lados adjaCentes a esse vértice teem as seguintes orientações magnéticas:· oitenta e um graus e quarenta e Cinco
minutos nordeste (81° 45' NE) e oito graus sudeste (8° SE), respecti-

vamente .. Esta autorização é outorgada mediante as condições do artigo 16 do Código de

M~nas

e seus números I, 11, III, IV, IX e ou-

tras do citado Código não expressamente mencionadas Deste. deereto.

Art. 2. 0 O concessioriário da autorização poderá utiltzar-se do

produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.

·

Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca no nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li. do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.Art. 4. 0 -As propriedades vizinhas estão sujeitas às· servidões de
solo e sub-solo para· os fins da pesquisao, na forma· dos artigos 39 e_ 4odo citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo

Departamento Nacional da ProduçãO Mineral e gozará dos favores discriminados no art.. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. ô.0 O- título da autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica <leste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000.$0)
.e será transcrito no livro próprio da Divcisão- de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em. contrário.
Rfo de Janeiro 3 ·de dezembro de 1941, 120.o da Independência
<ll 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 300 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

i 941

Autor·iza o cidadão Q1'Ctsileiro Eu,genio BortkieVicz a pesquisar pedras
coradas no 11)-Unicipio de Ouro Preto do Estado de Minas G(Jrais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do dec:reto-lei
n. 1.985, de 29 de ,janeiro- de 19·10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãO brasileiro Eugenio Bortkie-·
vicz a pesquisar pedras coradas numa área de cem hectares (100 Ha)
situada no lugar denominado "Capão" município de Ouro Preto do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrado de mil metrus
(1.000 m) de lado. tendo um vértice a dois mil metros (2.000 m),
na direção vinte e oito graus sudoeste (28 ° SW) do quilômetro
quinhentos c vinte e um (Km. 521) da. Estrada de Ferro Central do
Brasil e os lados adjacentes a esse vértice rumos cinco graus sudeste
(5° SE) e oitenta e cinco graus sudoeste (85 o SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números 1, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. ?.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto dã pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
<los trabalhos.
Art. 3.0 Esta ·autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafO único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do {(itado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 1*-0 As propriedades vizinhas estão su.ieitas às servidões ·cte
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado' Código.
Art. 5.o O concessionário da autori:r.ação será fiscalizado pelo
Departamento_ Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
.discriminados no art. 71 ·do mesmo Código, na forma deste artigo,
Art. 6.0 O título da autoriza.Ç.ão de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
·e Será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ·ção Mineral do Ministério da Agncultura.
Art. 7.0 Revogam-se aS disposições em contrá,rio.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941,. 120.0 da Independência
"' 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de ..S,ouza Duarte.
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DECRETO 1'1 . .S.0U1- DE 0 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza a cidadã brasileira Conceição Duque Failler Schmalz a- pesquisar mica e associados no município de Peçanha do Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, leti·a a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.1J85 ..
de 29 de janeiro de 1940 (Código d~ Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Conceição DHque-

Failler Schmalz a pesqUisar mica e assoeiados no lugar denominadoSerra de São Matias, ·em terrenos devolutas ocupados por José Cn.nertino da Silva, Milton Flausino, Luiz .Silva, José Flausino, Pedro Flau-

sino o Benjamm Leão, no distrito de Ramalhete, município de Peçunha, Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos e vinte e citlCü·
hectares (325 Ha), limitada por um contOrnq poligonal fechado tendo
um dos seus vértices situado à distância de setecentos e cinco mr~tros
(705 m), ru'mo magnético trinta e oito graus sudoeste (38° SW), da
confluência do córrego do Celestino com o ramo Jireito do ribeirão São
Matias Grande; e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: setecentos metros (700 m),
setenta e oito graus sudoeste (78° SW); mil quatrocentos e vinte e oito·
metros e cinquenla centimetros (1. lt28,50 m), doze graUs sudeste·
(12° SE); seiscentos metros (600 m), sessenta e oito graus nordest•3
(68° Nl~); mil e quinhentos metros (1.500 m), rl.ozn graus sudeste·
(12° SE); mil e quinhentos metros (1 .. 500m), setenta e oito graus
nordeste (78° NE); mil e quinhentos metros ( 1. 500 m), doze graus
noroeste (12° ..N:VV); mil e quatrocentos metros (1.400m). sctenLa c
oito graus sudoeste (78° S\V); mil quatrocentos e vinte e oito metr·ose cinquenta ccntimetros (1. l.~c28,50 m), doze graus noroeste ( 12° NW),.
respectivamente, até o vértice de partida. Esta autorização é outor-gada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas é seus números I, Il, 11I, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2. 0 A concessionária da autorizaç.ão poderá utilizar-se do produto da pesquisa ·para fins de. estudO sobre o minério e custeio dostrabalhos.
Art. 3.0 Estu autorização será declarada caduca ou nula, na forma;
do parágrafo único do art. 2/f e ,do art. 26 do Código de Minas, se·
ocorrerem os motivos prf\vJstos nos números I e JI d0 r.itado ru't. 2-1
e no ar L. 25 do mesmo Código.
Art. !1.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões dr:
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 I! 40
do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorizaç.ão será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gmmr.á dos favores ·t.hscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vio,·
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos duzentos c cinquenta mil réis (3 :250~0) ~~ será Lr·anscrH.o no livro próprio da Dlvisão de Fomento da Produção Mineral do :l\Iinistério da Agricult.uJ.·a.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19/d, 120.0 da Indcpendênch~
e 53.0 da llepública.
·
GETULIO V AHGAS.

CaTlas de Souza Duarte.
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DECRETO N·. 8. 302 -

DE

3

DE DEZE:i\1BRO DE

1941

Au.toriza o cidadão- brasileiro Antonio Olyntho de Rezende a pesquisar
mármore no municipio de ltapeva do Estado de São Pa·ulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,

de 29 de janeiro de 10110 (Código·de Minas), decl'eta:
Art. 1.° Fica autori?;ado o cidadão brasileiro Antonio Olyntllo de
Rezende a pesquisar mármore numa área de quinhentos hectares
(500 Ha) situada no lugar denominado "Fundão", município de Itapeva do Estado de São l)aulo e delimiLada por um pentágono que ~em
um vértice na confluência do ribeirão do Fundão com o rio Taqnarí
Mirim e cujos lados, a partir desse vértice; teem os seguintes rumo'5 e
compl'imentos: quarenta e nove graus sudeste ( 49° SE) e mil e s~~
tecentos metros ('1. 700 rn); sGssenLa e três graus nordeste (63° NE)
e oitocentos e sessenta metros (860 m); vinte e nove graus nm·oeste
(29° N\V) e quatro mil e quatrocentos metros (4.1100 m) ; sessenta e
sete graus sudoeste (67°S\V) e oitocentos metros (800 m); rlc7,essrJ~
graus sudeste (17° SE) e dois mil e novecentos metros (2.900m).
EsfO autorização 6 outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do ci-tado Código niio expressamente mencionadas ne.:;;te decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
· trabalhos.
·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na for.•ma.
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os moLivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub..:solo para os fins da pesquisa, na forma dos arLigos 39 e 110
do citado Código.
'
Art. 5.0 O concessionário da autorizaç;ão será fiscalizado pelo DepartamenLo Nacional da Produ(\âO Mineral e gozará dos favores discriminados nu art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :0008000) e será transcrito no livro próprio ela Di';i::ão do Po:-;Je.L;_~,"J
da Produção Mineral do Mü.11stério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as rlisposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 _da República.
GETULIO V AHGAS.
Ca'l'los de Souza Duarte.

DECRETO N. 3. 303 -

DE

3

DE DEZEI\'IDI:W DE

1941

A·ntoriza -a Sociedadé Irmãos Ilabeyche J.,imitada a lav1·m· areia mo·na-zítica no município de Iconha do Estado do Espir-ito Santo
O Presidente da Reoública. usando da atribuição que lhe confere
o art. 71I, letra a., da Coilstituiç.ão o nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 191IO (Código de Minas), decreta:

Art. 1,0 Fica autorizada a Sociedade Irmãos Hal.JCychc Limitada
a lavrar areia monazítica no lugar denominado "Porto" ou "Ponta do
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Cajú" em terrenos pertencentes a Luiz Habeyche, Clotilde Habeyche e
;Qtto de Carvalho, no município de Iconha, Estado do Espírito Santo,
numa área de trinta e nove hectares e vinte e sete ares (39,27 l-la}.
limitada por um, polígono mistilíneo tendo um dos seus vértiees na
margem esquerda do_ Rio Piuma, à distância_ de quinhentos e. scttml..a
e cinco metros (575m), rumo dez graus sudeste (10° SE) do canto sudoeste {SW) da casa de Daniel Carone e cujos lados, a partir desse
vértice, (cem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
duzentoS metros (200m), cinco graus noedeste (5° NE); duzentu~ e
cinquenta metros (250m), vinte e cinco graus nordeste (250 "NE);
.sessenta metros (60m), quarenta e dois graus noroesle (1!2° NW);
-cento e vinte e cinco metros (125m), dezesseis graus noroeste (16°NW):
noventa metros (90 m), setenta e sete graus noroeste (77° NW); qui..,
nhentos metros (500 m), oitenta e oito graus e trinta minutos sudoest8
(88°30' SW); trezentos e. trinta metros (330m), quarenta ·e sete graus
sudoeste (47° S\V); quatrocentos e setenta metros (ll70m), trinV1 e
dois graus sudeste (32° SE), respectivamente, até à margem esquerda
do Rio Piuma, seguindo pela mesma até o ponto de partida:. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos artigot- 32, 33, 34 e suas
talíneas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Có~go·
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a .reco.lher
· aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, um e meio
por cento (1,5 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3. 0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.o Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos .artigos 37 e 38 do citado Códig-o
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de_
solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 110 do
Código de Minas.
Art. 5. 0 A concessionária da autorizac;ão será fiscalizada pelo DePartamento Nacional da .Produção Mineral e gor.afá dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código·.
Art. 6. 0 A autorização ·cta lavra terá por título este decreto, que
será trariscrito no "livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
oitocentos mil réis (800$0').
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19/d, 12-ü.O da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza D-uarte.
DECRETO N. 8.304-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Gomide Ribeiro do-s Santos a pesquisar cristal de 1'0cha e associadOs no municipio de Curvelu do
Estado de Minas Ge1·ais
O Presidente da República, usando da atribuição ·que_ lhe con.fere o árt. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Gomide Ri-beiro dos Santos a pesquisar cristal de rocha e associados no lug:.1r
denominado "Carindé", em terrenos de pi:'opriedade de Antonio
Martins Filho, no distrito e município de Curvelo do Estado de Minas
·Gerais, numa área de vinte hectares (20 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à d istància de setenta metros
(70 m), rumo magnético trinta e um graus sudeste (31 ° SE) do
eixo da Estrada de Ferro Central do Brasil no quilômetro setecentos
e sessenta (Km 760) e cujos lados· adjacentes a esse vértice teem os
.seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros
(500 m), rumo trinta e um graus sudeste (31 ° SE) e quatrocentos
metros (400 m), rUIT).O cinquenta e nove graus nordeste (59 ° NE) .
Esta autorização é outorgada mediante as· condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
<Cios trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do ci-·
tado art. 24 e no ar.t. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades v_izinhas estão sujeitas às servidões de
'Solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da aut);'ihaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
-discriminados no art. 71 do mesmo Uódigo, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será~ uma via
autêntica. deste decreto, pagará a taxa de duzentos mil réis (200;:>0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrftrio.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

v AH.GAS.

Carlos de Souza D1utrte.

DECRETO N. 8. 305 _:__

DE

3

DE DEZEMBRO DE

i 94-1

.Auto1'iza o cidadão brasileiro João José Mansttr a pesquisa1· rnica e
.associados no município de Conselheiro Pena do Estado de Minas
·Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74. -letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei 1~. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João .Jos8 Mansur
a pesquisar mica e associados em terrenos devolutas, ocupado<:> _por
Tiberio de Sousa, situados no lugar denominado "Urucum'' rlo distrito de São Tom·é, município ·de Conselheiro Pena, Estado de ··11inà3
-Gerais, numa área de cinquenta hectares (50. Ha) limitada por um
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retângulo tendo um vértice à distância de oitocentos e sess~nta metros (860 m) no rumo setenta e cinco graus sudeste (75° SE) da:
cunhai sudeste (SE) da casa de Tiberio de Souza, e cujos la•los adja-

centes teem os seguintes comprimentos e_. rumos magnétir;os: mil
me_tros (1. 000 m), setenta e oito graus e trinta minutos S'ldoeste
(780 30' SW) e quinhentos metros (500 m), onze graus e trinta minutos noroeste ( 11° 30' N\V) e quinhentos metros (500 m), onze
graus e trinta minutos noroeste (11° 30' N\V). Esta aut,):ização é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizat'-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e cJsteio
dos trabalhos.
Art.- 3.0 Esta autorização será deClarada caduca ou nula, na
forma do ·parágrafo único do art. 24 e do art., 26 do C6dig·o de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do
citado art. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. /1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos ::trtigos 39
e 4.0 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelu Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores. discriminados no art. 71 do mesnJo Código, na forma deste artigo.
Art. G.0 O título da autorização de pes·quisa, que será uma via autêntica deste decreto, 11agará a taxa de quinhentos mil réis :'500$0) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do 1\-linistério da AgricuJtura.
Art. 7. 0 Revogam-se as ctisposiç,ões em eontrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19/d, 120.0 da Indep8ndência e
53.o da República.
GETUUO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECJ.lETO

N.

8. 306 -

DE

:3

DE lJEZElviBP.O DE 19/d

Autoriza o cidadão b1·asilei1·o O.r:tavio Soares Ji1e?'reira a lam·ar Jazida
de mica e associados, no m.nnic·ípio de Governador Valadares, do
Estado de Ai inas Gerais

O Presidente da República. usando da aCribuiç.ão qnc lhe confere
art. 74, letra a, da Constit.ui~·ão, e nos tel'mos do Uccrelo-lei número
1. 985, de 29 do janeiro de 191i0 (Código de riiinas), decreta:

o

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Octavio Soares Ferreira a lavrar a jazida de mica e associados ·denominada "Ferreirinha", situada em terrenos devolutas ocupados por Pedro Vieira
Simões, no ribeirão do Ferreirinha, distrito c município de Governadot~
Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de cinquenta hectares
(50 I-Ia) limitada por um retàngulo tendo um dos Vértices situado à
distância de cento e quarenta e sete metros (147 m), rumo magnéticovinte e dois graus nor~este (22° NE) da confluêilcia dos córregos Fer-
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reirinha c I;eonardo Cri.stino e cujos lados adjacentes a ê~se vértice
têm os segumtcs comprimentos e orientações magn6ticas: setecentos
e quinze metros (715 m), rumo Ll'inta e seis graus nordeste (36° NE)
e setecentos metros (700 m), rumo cinquenta e quatro g:t·aus s:Ideste
(54° SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do
mesmo Códig·o não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
vcnciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de' cada ano, um e meio
por cento (1,5 %) do valor da produ~~ão efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3. 0 do art. 3'1 do Código de 1\'linas.
Art. 3.o Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações .Que lhe incumbem, a autoriza(;tio de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do citado Código.
Art. 4.0 As- propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
sólo e sub-sólo p&ra 06 fins da l<:lvra, na forma dos artigos 39 e 40 do
Código de lllinas.
Art. 5.o O concessionário da auLorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção I\-Iineral e gozará dos favores discriminados no nrt. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o A autorização de lavra Lerá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção
Miner<Jl do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
um conto de réis ( 1 : 000~0 I .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de i941, 120. 0 da Independênc.ia e
53. 0 da. República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza

DECRETO N. 8. 307 -

nE 3

DE DEzEMB!-l.O ·DE

Duarte~

Hlld

A ul'm'·iza o cidadão brasileiro lleitm' Freire de Carvalho a pesquisar
nrnenila e associados nu rnunicipio Ue Alcobaça do Estado da
Baia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere
o art. 711,. letra a', da Constituição e nos tcrmof: do decreto-lei n. 1.985,
do 29 de janeiro de 1940 (Código de IVIinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Freirf~ deCarvalho a pesquisâr ilmenita e associados numa área de trezentos e
setenla e cinco hectares (375 Ha), situada na praia ele Guaratiba no
município de Alcobaça do Estado da Baín, área ef!sa delimitada por
um polígono mistilíneo tendo um vérLice a dois mil duzentos e setenta meLros (2.270 m) rumo einco graus nordeste (5°NE) do marco
de concreto na antiga divisa dos municípios· de Alcobaça e Prado, à
margem da estrad<=!. de rodagem para Prado; desse vértice, com rumo
de oitenta e seLe graus e trinta minutos sudeste (87°30'SE) e seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m) de comprimento tem-se o segundo
vértice; daí, seguindo-se pela praia de Guaratiba ao longo da linha
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de preamar média numa extensão de seis mil cento e cinquenta mdros
(6.150m) tem-se o terceiro vértice; deste, ç,orn rumo de cinquenta e
três graus noroeste (53°NW) e quinhentos e oitenta metros (580 rn)
de comprimento tem-se o quarto vértice, o qual liga-se ao primeiro
pela estrada de rodagem para Prado. Esta autorização é outorgada
mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números
I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código ·não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionári() da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 A do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma· dos arts. 39 e r10 do
citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Procluçfto Mineral e gozará dos favores cJjscriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art 6.0 O título da autorizaç.fw de pesau·lsa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de três contos setecentos e dnquentçl mil róis (3 :75080) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência e

53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

D.EC!lETO N. 8.308-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à "Minas Leão Junior Limitada" autorização para funcionar
- como empresa de mineração
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pag·amento.

DECRETO N. 8. 309 -

DE

3

DE DEzEMIBRo DE

1941

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos ter:mos do artigo 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos de Operário de Escola Naval, classe G, do Quadro Suplementar, do Ministério da Ma-
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rinha, vagos em virtude do falecimento de Antônio José Siqueira
Pinto e transferência de Hesíodo de Castro Alves para outro cargo,
ficando sem 'aplicação ·a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 8.310

-DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941.

Funda o Núcleo Colonial "Duque de Caxias"

O Presidente-da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica fundado o Núcleo Colonial :'Duque de Caxias", de que trata o art. 5. 0 , do decreto-lei n. 3.266, de 12 de maio
do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.311-

DE 3 DE DEZEMBRO DE 19H

Autoriza. o cidadão brasileiro Lirio Cabr"al a pesquisar mica e associado_s no município de Resplendor, Estado de Minas Gerais
O

Presidente da República, usando da atribmçao que lhe. confere

o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,

do 29 de janeiro de 191!0 (Código de rl'linas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lirio Cabral a pesquisar mica e assOciados numa área de vinte e quatro hectares (24 H a)
situada na fazenda "i\lorro Belo", pertencente a EstevãO Pereira·Lima,
no distrito e: município de Resplendor do Estado de Minas Gerais e delimitada por um hexágono que tem um vértice a quinhentos· e vinte
e ·quatro metros (524 m), na direção oitenta graus nordeste (80° Ne)
magnéticos do canto nordeste (NE) da sede da referida fazenda "Morro
Belo" e cujos lados, a partir desse vértice, teem os- seguirites comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m) e quarenta
graus sudeste ( 40° SE), duzentos e dois_ metros (202m) e oitenta
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graus sudeste (80° SE), duzentos metros (200m) e sessenta graus nordeste (60o NE), duzentos e quarenta e seis me:tros (246.m) e dez graus
noroeste (10° NW), quinhentos e cinquenta e seis metros (556 ml e
sessenta e cinco graus noroeste (65° NW) e duzentos e cinquenta e dois
metros (252m) e vinte graus sudoeste (20° SVV). Esta autorização é
outorgada mediante as conctiçõeR do art. 16 do Código de Minaq e seus
números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não cxpi"essamcnte mencionadas neste decreto.
,Art. 2.o O concessionário -·da autorização poderá utilizar-se dú
produt:o da pesquisa i)ara fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizaç.ão será declarada caduca ou nula, n"a forma
do parágrafo único do art. 2/l e do art. 26 do Código de i\hnas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e TI do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas et.:tão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5. 0 O concesSionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art 6.0 O t.ítulo da autorização de pesquisa, quo será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e quarenta mil réis
(240$0) e será transcrito no Jivro próprio da Divisão de Fomeülo da
Produç.ão i\:Iineral do lHinistério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19Ld, 120.0 da Independênc-ia e

53. 0 da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dnm·te.

DECRETO N. 8.312 .,..-.--

DE

3

DE DEZEr-JBIW DE

19/d

Autoriza a "Mineraçao Dom Bosco TAda. ", a pesqttisar manaanês e
associados no m.nmcí.pw ele flab·irito, do Estado de
Nlinas
Gerais

O Prcsidonle da República, usándo da atribuição que lhe confere
o arL. 71±, letra a, da Constituiç.ão, e nos te-rmos do deCreto-lei número "1.985, de 29 de janeiro de 194.0, (Código de Minas), decreta:
Art. 1,° Fica autorizada a "Mineração Dom Bosco Ltda." a pesquisar manganês e associados numa área de trinta e sete hectares
(3í Ha) em Lerras dos herd3iros de Anlonio i\'Ianoel da Silva 11aia e
outros, no l~1gar denominado "Rocinha", dislrito e município de Itabirito, Estado de Minas Gerais, <\roa essa delimitada por um heptágono que tem um vértice a mil e novecentos metros (1. 9·00 m) na
direção magnética de cinco graus noroeste (5° N\V) da confluência
do .cóerego Benevides, com o ·córrego do PasLinho da Água Quente e
cujos lados tecm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos metros {600 m), quinze 9raus noroeste (15° NW),
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quirihfmtos e noventa metros (590 m), cinquenta e sete graus sudoeste (57° SW); duzentos metros (200 m). trinta e dois graus noroeste (32° N\V); oitocen.tos metros (800 m'), cinquenta e sete graus
nordeste (57° NE); cento e noventa metros (190 m), sessenta e oilo
graus sudeste (68° SE); seLecenLos c qtwrenta e cinco meLrúS
(745 rn'), quinze graus sudeste (15° SE) e trezentos metros· (300 m),
setenta e cinco graus sudoeste (75° SW). ·Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 113 do Cód1go de Min~I:s e scns número I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código nao expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto. da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta ::tutorb;ação s·erá 'declarada caduca ou nula. na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art.. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e l1 do citado art. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para. os fins da pesquisa, na forma, dos artigos 39 c
40 do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalb:ada pelo

Departamento Nacional da Produç,ão Mineral e gozará elos favores
discriminados. no al't. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesqnisa. que será urna via
autêntiea desle decreto, pagará a Laxa de trezentos e setenta mil
réis (370f60), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produr;ão I\hneral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as dlsposiç,ões em contrário.
Jlio de Janeiro, 3 de dezembro de 19ft1, -120. 0 da TndeiJcndência
e 53. 0 da República.
GE'l'ULIO

VA!lGAS.

Carlos ele Souza Duarte.

DECRETO N. 8.313

-DE

3

DE DEzEMBno DE

19/d

Auti:l'J'iza o cidadão bTasileiro Laúieno da Costa Machado a lavnn' calcá?'eó no munic·ípio de Parnaiba do h'stado de S. Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 71!, letra a, da COnstituição e nos termos do decrclo-lci n. 1.DS5,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autori;.·;ado o cidadão brasileiro Labieno da Costa
Machado a lavrar calcúreo em terrenos elas Fazendas Miranda c Lif:ilndro, pertencentes ao mesmo, no município de Parnaíba, Estado de São
Paulo, numa úrea de cinqncnla hectm·es e noventa e sete ares
(50,97 Ha), limitada por um polígono Lendo um dos seus vértices situado h dist<1ncia (]p, conto e setenta e seis meLros (17G m), rumo seis
graus e trinta minutos noroeste (6° 30' NVV) da confluência do córrego
PonLe Velha com o rio Tieté, e cujos lados, a partir desse vértice, 'L~em
os seguintes comprimentos c orientações: quatrocentos c trinta o cinco
metros (1135 m), oito graus e trinta minutos noroeste (8° 30' N\V);
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oitocentos e vinte metros (820 m), oitenta e dois graus nordeste(82o NE) ; trezentos e trinta metros (330m), dezesseis graus sudoeste
(16°8\V); seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m), -oHze gTaus sudeste (11° SE); novecentos e cinco meLros (905 m), sessenta e um
graus noroeste (61°NW), respectivamente, aLé o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, alem das segu~ntcs e· de outras constantes do mesmo Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica -obrigarlo a recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semesi.1'ais,
venciveis em 30 de junho e 3f de dezembro de cada ano, um e meio
por cento ( 1,5 %) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de rviinas.
Art. 3.o Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incUmbam, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do citado CóUigo.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e -lO do
Código de Minas.
Art. 5.0 . O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DeparLamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorizaç.ão da lavra terá por título este decreto, que
será transerito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineràl do l\Iinisl.ério da Agricnltura, após o pagamento da taxa de um
contO e vinte mil réis (1 :020$0).
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, ·120.0 da Independêncü1 e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETe N. 8. 3H

-DE

3

nE DEzE~m:to DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro VnlmiT de Almeida Peçanha a pesquisar
ow·o no rnunici)Yio de Entre Rios do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da Róoúbliea, usando da all'_ibuição que lhe confere
o art.. 74, lotré\ a, ela Constituição 'C nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de j3neü·o de 19ft O (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valmir de Almeida
Peç.anha a l)esquisar ouro em terras de pro!).rie.dade de Vitória José
Martins, denominadas '"rravéssão", situadas no primeiro (LO) distrito
do ·município dR Enlre-Rios do Estado do Rio de Janeiro, numa área
de Vinte e cinco hectares (25 H a), limitada por um polígono mistilíneo, tendo um vértice na extt'crnic!ade sudoeste (S\V) ela ponte metálica existente no ramal de Ponte Nova, junto ao quilômetro cento
e trinta e sete (Krr . 137), sobre- o Rio Pal'aibuna e eujos lados teem
os seguintes comprimentos e rumos magnét.icos: duzentos e quarenta
metros (240m), oitenta c seis graus noroeste (86°NW); oitenta metros
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(80m), quarenta e cto1s graus e trinta minutos noroeste (42°30' NW);
duzentos e quarenta metros (240m), quarenta e sete graus sudoeste
(47°SW); quinhentos metros (500m), um grau sudeste (1°SF~); quinhentos metros (500~). oitenta e noVe graus nordeste (89°NE) até
a margem direita do Rio Paraibuna, subindo por este até a ponte,
ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
-decreto.
Art. 2.0 -O concessioná::-io da autorização poderá utilizar-se -do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorizac-ão será~declarada caduca ou nula, na forma,
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os' motivos prflvistos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 _do mesmo Código.
Art. 1. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigOs 39
e 1,0 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário· da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e .cinquenta mil.
réis (250$0) e será transcritO no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro· de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V AHGAS.

Cm·los de Souza Duarte.

DECBETO N. 8.315 -

DE

3 DE DEzEMBno

DE

1941

Autm·iza a cidadã brasileira Naydes Paula Machado a pesquisar qum·tzo
no município de Itauna, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da at-ribuição que lhe confere
o art. 711, letra a, da Constituição e nos termos do decre.to-lei n. 1. 98'5,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Flca autorizada a cidadã brasileira Naydes Paula Machado" a pesquisar quartzo numa área de quarenta hectares ( 40 Ha)
em terras de José Aleixo de Freitas e José Borges, no lugar denominado Fi·eitas, distrito· e município de Itauna, Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a noC(}!. de Leis - Vol. VIII
24
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vecentos e quarenta metrot (9/iOm), na direção magnética de cinquenta e um gral]s e trinta minutos sudoeste (51°' 30' SW) da coní'luência do Córrego da Chácara com o Córrego do Curral das P-edras e
cujos lados toem os ·seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
mil quatrocentos e setenta metros (1.470 m), oitenta e quatro graus etrinta minutos sudeste (84° 30' SE); duzentos e quarenta e dois metros
(242m), dois graus sudo.este (2° S\V); mil quatrocentos e setenta
metros (1.470 m), oitenta e sete graus noroeste (87° N'V) e trezentos
metros (300m), do.is graus nordeste (2° NE) . Esta autorização é outo.rgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
núm'eros I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autol'ização poderá utilizar-se doproduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
d'os trabalhos.
Art. a.o Esta auLorização sm·á declarada cadnca ou nula, na forma.
do pm·ágrafo único do art. 24 e do art. 26 do CódigO de Minas, se·
ocorrerem os· motivos previstos nos números I e II do eitado art. 24.
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedadeS vizinhas estão sujeitas às · serviçiões.
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39.
e -tO do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será 'fiscalizada pelo.
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fayores
discriminados no art. 71 do ·mesmo Código, na forma deste artigo..
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa,· que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos mil réis ( 400$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão, de Fomento da Pro-.
dução Mineral do' Ministéric da Agricultura.
Art.. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 19H, 120.0 da Independência,
e 53.o da República.
GE'l'ULIQ VARGAS

Carlos de Souza Dum· te.

DECHETO N. 8.316 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autm•iza a"'Sociedade Indttst1'ial Bulha Branca S. A., com _exploração·
de serviços de energia elétrica nos municipios de Diamántina~
C01·into, Curvelo, Sete {..agoas, Bonfim e Brumadinho, Estcido de
Minas Gerais, a instalar um novo grupo tw·binagerador na sua
usi:na sit'uada no córrego Aauás ClaPas, no Dist1·ito de A1·ouca,.
;.ll'unicipio de Bonfim, naquele Bstdao_

Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta de pagamento ..
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DECRE'rO N. 8.317-

DE

3

DE DEZMBRO DE

1941

Concede à <'Cia. Mineradora S'idm·ite Brasileira" autorização para funcionar como sociedade de mineração
'O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 É concedida à "Cia. Mineradora Siderite Brasileira, Sociedade Anônima", com sede na Capital de São Paulo, autorização para
funcionar como· sociedade de mineração, de acordo com o que dispõe
o art. 6, 0 , § L 0 do decreto-lei n, L985, de 29 de janeiro de 1940 (Cóc
digo de Minas}, ficando a mesma sociedade. ol;>rigada a. cumprir integralmente as leis e regulamentos enT vigor ou que vierem a vigorar
sobre O· objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum· te.

DECRETO N. 8.3'18-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

'1941

Autoriza o cidadão brdsileiro Chaffír Fe1•re'ira a pesquisar mtne1'toS
de· manganês, fe?TO e associados no município de Brumadinho do
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra q, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. t . 985,.
de 29 de janeiro de 1940 (Có,dig·o de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica antorizàdo o cidadão Brasileiro Chaffir Feri-eira a
pesquisar minérios de manganês, ferro c asso-ciados, no lugar denominado Chácara, nos terrenos "Pedro Paulo", no distrito de Piedade
do Paraopeba, município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais,.
numa área de trinta e cinco hectares e quinze ares (35,'15 Ha) limitada por um polígono, tendo um dos seus vértices à distância de trezentos e sessenta e quatro metros (36·4 m), rumo magnético setenta e
três graus sndeste (730SE), da confluência de duas (2) cabeceiras do
Córrego da Chácara, denominadas Cabeceira de Cima e Cabeceira de
Baixo e cujos lados a partir desse· vértice teern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e setenta e dois metros (472 m), rumo setenta e seis graus sudoeste (76°8\Y); seiscentos
e oitenta e três metros (683 m), rumo oitenta e seis graus noroeste
(86°NW); setecentos e trinta e dois metros (732 m), rumo cinquenta
e quatro graus nordeste (540NE); trezentos e trinta c dois metros
(332· m), rumo oitenta e um graus nordeste (81 °NE) e quatrocentos
e oitenta e três metros ( 483 m), rumo vinte e oito graus sudeste
(28°SE), até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada me-
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diante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II,
III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencio-

nadas neste decreto.
Art. 2.0 _o concessionário da autm:ização poderá utilizar-se do

produto da pesquisa para fiils -de estudo sobre o . minério c custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do. art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos ns. I e TI do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts ~ 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento N acionai da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização da pesquisa, que será uma· via
autêntica deste de-creto, pagará a taxa de trezentos e sessenta mil réis
(360$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura ..
Art. 7. 0 Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dqzembro de 19td, 120.0 da Independência
e 53·. 0 da Repúblic4
c

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 8.319 -

DE

3

DE DEZEMBRÓ DE

1941

Auto1·iza o Governo de S{j,o Paulo a pesquisar apatita e associados no
municipio de Jacupiranga do Estado de São Paulo

O Presidente da Hepública, usando da atribuiç.ão que llle cop_fere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Governo do Estado de São Paulo a
pesquisar apatita e associados no imovel próprio do Estado localizado
em "Jacupiranguinha", município de Jacupiranga, comarca de Iguape,
do Estado de São Paulo, numa área de quinhentos hectares -(500 Ha)
delimitada pm· um retângulo que tem um vértice a mil novecentos e
oitenta metros (1. 980 m), rumo dez.ef5seis graus e sete minutos nordeste (16°07'NE) da confluência do rio Bananal com o rio Jacupiranguinha e cujos lados teem os .seguintes comprimento~ e oriep.tações
magnéticas: três mil metros (3.000 m), rumo Este _(E) e mil seiscentos e sessenta e seis metros e setenta centímetros ( 1. 666,70 m),
rumo Norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus ns. I, II, UI, IV, VII, IX e outras
do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto. ·
Art. 2.0 O concessionário da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo"' sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do· art. 26 do Código de Minas, se
oeorrerem os motivos previstos nos ns. I e li do citado art. 24 e no
ar\. 25 do. mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da ProdtH;,ão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização da pesquisa, que será uma via
auLôntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :00030) c será Lranserito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produ~,ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o. da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte

DECHETO-LE! N. 8.320

-DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Soares da Cunha a lam'm' minérios de niquel, cobre e associados no municfpio de lpanema, do
Estado de Minas Gerais

O Presidenle da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 19110 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Soares da
Cunha a lavrar minérios de níquel, cobre· e associados, no lugar denominado Santa Crur., em terrenos pertencentes a particulares, município de Ipanema, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta
e nove hectares e noventa e quatro ares ( 49,94 H a), limitada por um
polígono mistilíneo, tendo um dos seus vértices à distânc-ia de du·zentos e noventa e dois metros (292 m), rumo magnético oitenta e novegraus noroeste (89° NW), da confluência do eórrego do Isaac com o
ribeirão Ariranha, e .cujos lados, a partir desse vértice, wern os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e cincruenla e
dois metros (152m), rumo trinta e dois graus sudeste (32° SE); mil
cento e sessenta e oitó metros ( 1.1:68 m), rumo quarenta e um graus
sudoeste (41° SW); duzentos e quarenta e quatro metros (244 m),
rumo cinquenLa e nove graus noroeste (59° N\V); duzentos e dez
metros (2-10 m), rumo dcwiLo graus noroeste (18° N\V); cento e vinte
e seis metros (126 m), rumo cinquenta e seis graus c trinta minutos
nordeste (.56o 30' NE) ; duzentos e noventa· e dois metros (292 m),
rumo quatro graus nordeste ( 4° NE) ; cento e oitenta e oito metros
(188 m), rumo vinte e cinco graus e trinta minutos nordeste
(25o 30' NE); trinta e seis metros (36 m), rumo cinqucnta e cinco
graus e trinta minutos nordeste (55° 30' NE); cento e quarenta e dois
metros (1-4.2 m), rumo sessenta e cinco graus sudeste (65° SE); sessenta e dois metros (62 m), rumo cinquenta graus e trinta minutos
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nordeste (50° 30' NE), duze~tos e c~nquenta e seis metros (256m), rumo
quarenta e dois graus e trmta mmutos J?-Ordeste (42° 30' NE), até à
margem direita do córrego do Isaac, segumdo por esta marg,em e para
jusante até o ronto de partida. Esta autorização é outorgada mediante
~as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de
Dutras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas
neste decreto ..
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
-aos cofres federais, nã' forma da lei e em duas prestacões semestrais,
venciveis em 30 d~ junho e 31 de dezembro de cada ano, um e meio
por cento (1,5 %)_ do valor da produção efetiva da mi-na, em cumprimento do disposto no § 3.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o con'cessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos -37 e 38 do citado Código.
·
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da layra, na forma dos artigos 39 e !10 do
Código de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Cód-igo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá r:or título esle decreto, que
será transcrito no livro pr'óprio da Divisão de Fomento da Prodüção
Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de
um conto de réis (1 :000$0).
Art. 7.o Revogam-se as ~isposições em contrário.
Rio de Janeiro; 3 de dezembro de 1941, 120.0 da fndependência e
53.o da República.
GE'l~ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Düarte.
DECRETO N. 8.321 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Ap1•ova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exp01'ta_ção de Nêspera, visando a sua padronização
· O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6.o do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de Néspera 1 visando -a suá. .padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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Especificações e· tabelas para a classificação e fiscalização da exportação da Néspera, baixadas com o decreto n. -8.321, de 3 de dezembro de 1941,_ em virtude das dispOsições do decreto-lei n. 334, de
15 de março de 1938 e do regulamento aprovado pelo dec1·eto

n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 1. 0 A classificação das néspe-ras obedecerá, em cada classe
-e tipo, às especificações que ora se estabelecem de conformidade eom
os artigos 5.0, ()_o e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739,
de 29 de maio de 19!:.0.
Art. 2.0 As classes a que se refere o artigo anterior serão caracterizadas da seguinte m,aneira:
Classe I - constituida de frutos da Mespilltts germânica, L.
Classe li - constituída de frutos da EriobotTya japónica, Lindl.
Art. 3.0 Os frutos, de qualquer das classes referidas, serão classificados em quatro tipos, ·com as seguintes características:
- Tipo 1 - constituído de frutos da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidus, liVres de doencas, pragas, machucaduras e arranhões, de tamanho uniforme, correspondente a 32 frutos por taboleiro
-e 96 por engradado.
·
Tipo 2 - constituido de frutos da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doenças, pragas, machucaduras e arranhões, de tamanho unifOrme, correspondente a 40 frutos por taboIeiro e 120 por engradado.
Tipo 3 - constituído de frutos da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doenoas, pragas, machucaduras e arranhões, de tamanho uniforme, correspondente a 48 frutos por tab.oleiro e 144 por engradado.
Tipo 4 - constituido de frutos da mesma variedade, perfeitamente dêsenvolvidos, livres de doenças, pragas, machucaduras e arranhões, de tamanho uniforme, correspondente a 60 frutos por taboleiro e 180 por engradado.
Art. 4.o Serão classificados ab-aixo do padrão as nésperas cuJos
característicos não se enquadrarem nos da escala de tipos adotada.
Art. 5.0 A embalagem das nésperas destinadá!? à exportação será
feita em engradados com três taboleiros de madeira clara, livres ,de
nós, com as seguintes pecas e respectivas dimensões:
Taboleíros - (medidas externas) 420 x 210 x 60 miHmetros e
constHuidos pelas seguintes peças:
2 \esteiras medindo 198 x 55 x 10 milímetros;
2 tábuas para os lados mediné!o 420 x 55 x 5 milímetros;
1 tábua para o fundo medindo 420 x 270 x 5 milímetros.
Engradado - (medidas externas) 475 x 225 x 200 milímetros e
-constituido_ pelas seguintes peças:
9 tábuas para os lados e fundo medindo 475 x 40 x 5 milfmetros;
3 tábuas para tampa medindo 475 x 55 x 5 milímetros;
8 tábuas para as cabeceiras medindo 213 x 40 x 10 milímetros;
2 sarrafos ou palitos medindo 225 x 30 x 5 milímetros.
Art. 6.0 Só mediante prévia autorização do Serviço de Economia
Rural e, para atender encomendas de mercados importadores, poderá
ser feita a exportação da néspera em tipos especiais.
Art. 7.0 As ·nésperas serão acondicionadas nos taboleiros. em uma
única camada, e envolvidas em papel de dimensões proporcionais ao
tipo respectivo.
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Art. s.o Os_. certificados de classificaç.ão, respeitadas as disposi-·
ções do artigo 36 do regu~ame~t.o aprovado pelo decret? n. 5. 739,
de 29 de maio de 1940, ser ao validos pelo prazo de 30 dias contados
da ctata de sua emissã.o.
Art. 9. 0 As despesas relativas à classificação e fisca!izacão da
exportação ·cte néspera e bem assim, aquelas previstas no regulamento
aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940, para trabalhos realizados a requerimento da parte ou partes interessadas, serãocobradas de acordo com a seguinte tabela, por· engradado:
I - Classificação (art. 80) inclusive emissão de certificado . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . ..
$002
II - Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$004
lU - Arbitragem (parágrafo único do art. 84) . . . . . . . . . .
$005
IV - Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d
do art 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00S
V - Fiscalização do comércio interno· (art. 51)......
$003
VI
1 axa d.e fiscalização da exportação (art. 5.0 do.
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938 e
artigos 81 e 82 do regulamento aprovado pelo
decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940), inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . .
$005
Art. 1O. Os casos omissos serão resolvid9s pelo Serviço de
Economia Rural, com a.provação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941. -Carlos de Souza DuaTte~
1

DECRETO N. 8.322-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscaliZação·
da exportação do centeio, visando a sua pÇLdronização.
O Presidente da República, uSando das atribuições que lhe confere o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 6.o
do decreto-lei n. 334, de 15 de marco de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do centeio,- visando a sua padronização, assinadas pelo ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO 'VARGAS.

CaTlos de Souza Duarte.

A'fOS DO PODER EXECUTIVO

377

Especificações e tabelas para a· classificação e fiscalização da expor.tação do Centeio, baixadas com o decreto n. 8.322, de 3 de dezembro de 1941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334, de
15 de ms.rço de 1933 e do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio da' 1940.

Art·. 1. 0 A classificação do centeio, observadas as características
das respectivas espécies e variedades, será feita de acordo com as
especificações que ora se estabelecem na forma dos arts. 5.o, 6.o e 7.0
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.·
Art. 2.0 O centeio será ordenado por classes, segundo as respectivas variedades.
Art. 3.0 Cada uma das classes será dividida em três tipos com as
seguintes especificações:
Tipo 1 - grãos perfeitos, maduros, secos, sãos e limpos, de tamanho e cor pró_pria, uniformes e isentos de impurezas.
Tipo 2 - grãos perfeitOs, maduros, secos, sãos e limpos, de coloração própria e uniformes 'c
Tolerância - máxima de 0,5 o/o -de -grãos carunchados ou danificados por insetos, 1 o/o de defeituosos e 1 % de impurezas.
Tipo 3 - grãos maduros, secos, sãos e sem uniformidade de tamanho.
Tolerância - máxima de 3 % de grãos carunchados ou danificados por insetos, 5 o/o de defeituosos, 1,5 o/o de impurezas e 2 o/o de grãos
partidos.
Art ... 4.0 São considerados defeituosos os grãos chochos, brotados
e partidos; e impurezas os torrões, pedras, fragmentos de folhas, de
colmos, sementes e outros corpos estranhos ao produto.
Art. 5.0 Todo o centeio de safras anteriores ou misturado Com·
. produto de urna safra nova, será, obrigatoriamente, classificado, dentro ·
dos tipos estabelecidos, como centeio velho.
Art. 6.0 · O centeio em que for verificada a presença de ''carunchos." o.u outros insetos vivos, só poderá ser exportado áepois de expurgado.,
Art. 7.0 O centeio que por excesso de impurezas e de grãos defeituosos) não se enquadrar nos tipos ora estabelecidos, poderá ser rebeneficiado on classificado abaixo do padrão.
Parágrafo único. Mediant,e autorização prévia do Serviço de Economia Rural, poderá ser exportado o centeio classificado abaixo do
padrão quando se destine a fins industriais ou forragem, sendo obrigatória a respectiva declaração.
Art. 8.9 A embalagem do centeio para exportação, será feita em
sacos de aniagem ou de algodão, novos, resistentes e com a capacidade
de 60 quilos, devidamente marcados e com a indicação do tipo a exportar.
Art. 9.o Os certificados de classificação, respeitadas as disposições do art. 36, do regulamento aprovado pelo deçreto n. 5. 739, de 29
de maió de 1940, serão válidos por 90 dias contados da data da respectiva emissão.
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Art. 10. ·As despesas relativas à classificação e à 'fiscalização da
exportação do centeio, e bem assim aquelas previstas no regulamento
aprovado pelo decreto n. 5:739, de 29 de maio de 19.10, para trabalhos
r.ealizados a requerimento ou por solicitação de parte ou partes inte-ressadas, serão cobradas- de acordo com a seguinte tabela, por quilo:
I - Classificação (art. 80) inclusive emissão de certi$001
ficado ............... · . · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II--:_ Reclassificacão (art. 39) inclusive emissão de certi$001
ficado ....................... · .. · · · · · · · · · · · · · ·
$003
III - Arbitragem (art. 84) ............................. :
IV - Inspecão para os fins indicados nas alíneas c e d do
$001
art. 79 ...................................... .
$001
V - Fiscalização do comércio interno (art. 51) ......... .
VI - Taxa de fiscalização da exportacão (art. 54° do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e arts. 81
e 82 do regulamento aprovado pelo decreto número 5. 739, de 29 de maio de 1940), inclusive
$001
emissão de certificado ........................ .
Art. 11. Os casos .omissos serão resolvidos pelo Servico de Economia Rural, com aprovação do ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941. -Carlos de Souza Dantas.

DECllETÜ N. 8. 323.-

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Faz J)úblico o depósito do instrumento de ratificação, por parte do
Governo da Venezuela, da Convenção sobre Administração ProvisóJ•ia das Colônias e Possessões Européias na América, ftrmada
em Havana, a 30 de julho de 1940.

O Presidente da República faz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte -do Governo da Venezuela, da ConvençfLO

sobre Administração Provisória das Colônias e Possessões Euro_péias
na América, firmada em Havana, a 3o· .de julho de -1940, por ocasjão
-da 'Segunda Reunião de Consulta dos '.Ministros das Relações EX:terJorés das Repúblicas Americanas, conforme comnnicacão feita pela
Untão P-anamericana ·à Embaixada do Brasil em \Vashington, por ·nota
·de 30 de outubro de 19~1, cuja eópia ácompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Indepedendência
.e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

A Sua Excelência o Senhor Embaixador do Brasil.
Senhor Doutor Carlos Martins Pereira e Souza.
Embaixada do Brasil - Washington, D. C.
UNIÃO PANAMERICANA

Prezado Senhor Embaixador:
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência que- a 22 do cor-reRte mês, 'Sua· Excelência o Senhor Embaixador da Venezúela em
Washingten, depositou na União P.anamericana os instrumentos de
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ratificação pelo' Governo dos Estados Uhiclos da Venezuela da 'convenção· e do Ato de Havana sobre a Administração Provisória de Colônias e Possessões Européias na América, documentos que foram
assinados na Segunda Reunião de Consulta entre os Ministros ::las Itelações Exteriores daS Repúblicas americanas, realizada em Havana
de 21 a 30 de julho ele 1940.
Os instrumentos de ratific-ação ~;upra mencionados tinham a data
de 24 de setembro de 1941.
Ao dar a Vossa .Excelência esta informação, peço que se digne
df? a transmitir ao Governo de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe, Senhor Embaixador,
.os protestos de minha mais alta- estima e distinta consideração.

L. S. Rowe, Diretor Geral.

Rio, 30 de outubro de 1941. -

DECRETO N, 8. 324 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Decreta luto oficial po1' três dias
O Presidente ·da República dos Estados Unidos do BraSil, em vista
da comunicação oficial recebida de haver falecido o Senhor Pedro
Aguirre Cerda, Presidente da República do Chile, resolve que lhe dejam tributadas as honras fúnebres de Chefe de Estado e decreta luto
oficial por três dias, a partir de 25 do corrente.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

Vasco Leitão da Cunha.
Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 8. 325 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Reconhece o curso de veterindria da Escola Fluminense de Medicina

Veterinária

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a letra a do artigo 7 4. da Constituição e de conformidade com o
decreto-lei n. 933, de 7 de dezembro de 1938, combinado com o de
n. 2.855, de 11 de dezembro de 1940, decreta:
Art. 1.° Fica reconhecido o curso de veterinária da Escola Fluminense de Medicina Veterinária, mediante o cumprimento das seguintes exigências:
a) continuação das obras em- andamento para instalação definitiva da Escola
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b) complemento e renovacão do material didático de se,us laboratórios e gabinetes;
c) exclusão dos aluríos _cujas matrículas não satisfaçam aos requisitos legais.
Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de dBí:embro de 1941, 120. 0 da Indepedência
e 53.o da República.
GE·ruLIQ VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.326

__:_DE

3

DE DEZEJ.\IBRO DE

1941

Ratifi-ca o decreto '11-· 353, de 11 de outubro d"e 1941, do Estado do Rio
Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe r,onfere
o art. ?!1, ,letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 3.0 do decreto-lei n. 2.980, de 24 de janeiro de 19A1, decreta:
Art. 1.0 Fica ratificado o decreto n. 353, de 11 de Outubro aeste
anci, dõ Governo do Rio Grande do Sul, relativo à Concessão do serviço de loteria estadual.
Art. 2. 0 A exploração da loteria do Estado do Rio Grande do Sul
se subordinará às disposições do decreto-lei n. 2.980, de 24 1)e janeiro de 1941, no que lhe for aplicavel, inclusive o pagamento do imposto de 5 %, previsto no art. 9.0, n. 6, do mesmo decreto-lei.
Art. 3. 0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de de 1941, 120. 0 da Indepcdência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

I'asco T. Leitão da Cunha.
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8. 327

~ DE,

3

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova o J'egimento da Comissão de Controle da Produção e Comércio
de Bananas, criada no Ministério da Agricultgra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7.i, da letra a, da Constituiç.ão, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento, que, nos terqws do artigo
3. 0 , do decreto-lei n. 3.568, de 29 de agosto de 1941, com este baixa,
assinado pelo Ministro da Agricultura, para execução das atividades
da Comissão de Controle da Produção e Comércio de Bananas.
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Art. 2. 0 O presente decreto entrará em vig·or na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
·e 53.o da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

Regimento da Comissão de Controle da Produção e Comércio
de Bananas

CAPiTULO I
Art. 1.0 À Comissão de Controle da Produção e Comércio de Bananas (C.C.P.C.B.), criada pelo decreto-lei n. 3.568, de 29 de agosto
de 1941, com sede em Santos, no Estado de São Paulo, e jurisdição em
todo -b território nacional, compete exercer o controle da produção e
do comércio de bananas tal como definido no ato que a instituiu.
CAPíTULO li
DOS TRABALHOS A CARGO DA COMISSÃO

Art. 2. 0 A Comissão promoverá o levantamento estatístico dos
bananais, com indicação:
a) da denominação e localização da propriedade;
b) do nome do proprietário, arrendatário oU: de quem subrogado
nos J'espectivos direitos;
c) do número de toucerias e idade dos lotes;
d) da produ~,ão média anual de cachos com oito, mais de oito e
menos de oito pencas;
e) das variedades exportav eis;
f) do aspecto topográfico da propriedade e natureza do solo correspondente, corri esclarecimentos sobfe a sua fertilidade.
Art. 3.0 A Comissão fixará o limite máximo de exportação menf;al de cachos, pelos diversos portos nacionais com destino aos mercados externos.
ArL. 4. 0 O-preço mínimo de venda da banana, do produtor ·ao exportador, será estabelecido, semanalmente, pela comissão e largamente
divulgado.
Art. 5.o As,praças dos transportes para o exterior serão distribuidas aos exportadores na base da capacidade aquisitiva de cada um e
de preferência manifestada, inequivocamente pelo produtor.
§ 1.0 A capacidade aquisitiva será apreciada à. vista dos documentos que provem as aquisicões efetivamente realizadas e liquidadas ao
produtor.
§ 2. 0 A preferência do produtor será julgada em face de documentos idôneos apresentados para o fim de manifestá-la, ou por atos c~ue
notoriamente a demonstrem, a juizo da Comissão.
§ 3. 0 Ao produtor é reservado o direito de transferir em benefício de outrem a sua preferência, no caso de não corresponder a
firma beneficiada aos compromissos que motivaram essa preferência:.
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Art. 6. 0 .-\. distribniçfio das praças dos vapores será feita em rodízio, afim de que se alternem as boas e más praças.
Art. 7. 0 A quota de exportação aos produtores será estabelecida
mensalmente, pela Comissão, consoante o volume da produção exporlavei de cada um, e a capacidacle de consumo do mercado importador.
Art. 8. 0 Havendo super-produção de IJananas comerciave1s a
quota de sacritil.;io será proporcional ao volume ela produção exporlavei de cada produtor.
CAPíTULO III
DAS VENDAS

Art. 9. 0 As vendas à vista, do produtor, só poderão ser efetuadas
com observúncia do preço estabelecido no art. 4. 0 , sob pena de ser o
infrator sujeito às penalidades indicadas no art. 24.
§ 1. 0 As propostas de compra apresentadas com inobservância do
estabelecido neste artigo serão passíveis de idênticas sanções.
§ 2. 0 A Comissão diligenciará no sentido de ser fielmente cumprido o disposto neste artigo, podendo, ainda, qualquer pessoa, pol'
eserito, denunciar as infrações que contra ele se cometerem.
Art. 10. Os autos de infração serão lavrados em modelos próprios, elaborados pela Comissão e aprovados pelo Ministro da Agricultura, e podem ser preenchidos por qualquer servidor da Comissão
ou dos orgãos a que esta delegue tal competência nos termos do decreto-lei n. 3. 568. de 29 de agosto de 1941.
Art. 11. A venda em consignação entre o produtor e o exportador não é permitida.
§ 1. 0 Qualquer exceção a esta norma só poderá ser permitida, a
título precário, pela Comissão, que para tanto se louvará em documentos oferecidos pelo produ to r, pelo consignatário ou por ambos.
§ 2. 0 O consignatário em qualquer caso, assegurará desde logo ao
produtor, como mínimo garantido, o valor correspondente a dois terços do preço da venda, fixado nos termos do art. 4. 0 , sobre a produção
consignada.
§ 3.o O consignatário deverá apresentar à Comissão, dentro do
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da exportação da produção consignada, sob pena de responsabilidade, as contas de liquidação do mercado importador e, bem assim, os comprovantes da conta
de venda e quitação com o produtor.
§ 4.o As contas de liquidação, e quitação, indicadas no parágrafo
anterior deverão ser organizadas, discriminadamente, por vapor.
CAPíTULO IV
DOS TRANSPORTES E FRETES

Art. 12. As empresas de navegacão ou seus agentes notificarão,
eom a necessária antecedência, a Comissão, do ·enl(a,iamento de praças
para o transporte de bananas.
Art. 13. A Comissão designará, quando julga1· oportuno, duas
firmas exportadoras idôneas, para engajar vapor'.ls para o transportede bananas.
·
Art. 14. Os fretes para o transporte de bananas dEverão ser estabelecidos em bases mínimas, consoante entendimento <::ntre a Comissão e os transportadores.
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§ 1.0 Se, a juizo da Comissão, os fretes 'forem considerados excessivos e os. transportadores se Íl.egarem, sem fundümento ciocumentado, a reduzí-los a justos limites, ou, se, ·do mesmo modo, se recusarem a ·transportar a produção, ser-lhes-ão aplicadas as penalidades indicadas no art. 24, consoante a gravidad~ do tato.
§ 2. 0 Em qualquer caso, salvo em se tratando de denúncia nostermos do art. 9. 0 , o ·processo de responsabilidade terá por base o-.
auto de inl'raç-ão que for lavrado pelos servido:·es da Comissão, ou
dos_ orgãos subrogados nas suas. atribuições, e será assinado pelo- autuante e autuado, ou, se este se negar a fazê-lo, com declaração expressa do autuante mencionando' tal fato:
Art. 15. A recusa em assinar o auto de infl.'ação será interpre. tada como má fé comprovada, e, apreciada sob esse. título, na apuraçãúda responsabilidade.

CAPíTULO V
A'rRIBUIÇÕES- DOS SERVIDORES

Art. 16. Compete ao Presidente:
a) organizar e submeter, aimah11ente, à ap>..'ovaç.ão do ministro·
da Agricultura, o plano dos trabalhos da Comissão;
b) coordenar as atividades da Comissão;
c) orientar a execução e fiscalização dos trabalhos a cargo da

Comissão e- das Resoluções tomadas.;
d) impor penas disciplinares até a de suspeitsão por 30 dias, aos
servidores administrativamente sob a sua direção;
e) representar ao ministro da Agricultura c . mtra irregularidades
cometidas pelos servidores em exercício na Comissão, quando as penalidades não couberem na. sua alçada;
f) opinar em todos os papéis que tenham de .::;er deSpachados pelo
ministro e que se relacionem com assuntos afetos à Comissão;
g) designar os auxiliares de sua imediata confiança, mantida-·
pol'em a ind.elegabilidade da_ responsabilidade funcional;
h) manter a mais estreita colaboração entre a Comissão e os demais órgãos públicos congêneres em finalidade ou atribui~ões;
i) conceder licenças, salvo para tratar de interesses particulareS,
férias-; arbitrar dh'irias, ajudas de custo; autori'.~ar antecipação ou
prorrogação do período normal de trabalho, nos. termos da legislaçãovigente, aos servidores que lhe estiverem subordinados;
j) encaminhar ao órgão competent~ o- resumo do ponto de seu&
auxiliares e subordinados, bem como todos os elementos ::aecessários
à atividade do citado orgão;
/c) propor, ou admitir, pessoal _extranumerário ou requisitar servidores consoante o disposto no art. 6. 0 , do decreto-lei n. 3. 568, d8
29 de agosto de 1941;
l) movimentar o pessoal sob sua direç,ão d~ acordo com as neC<>ssidades dos serviços da Comissão;
m) votar ·oralmente ou por escrito, nos processos de Infração relatados pelos demais membros da Comissão;
n) apresentar ao ministro· da Agricultura, ate 15 de janeiro de
cada ano, o relatório dos trabalhos realizados pela Comissão;
o) fazer publicar as Resoluções e demais rltos ·i'elativos à Comissão;
p) exercer quaisquer outras atrib-uições que não lhe forem expressamente vedadas ou deferidas a outrem.
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Art. 17. Compete aos membros:
a) deliberar com o Presidente, representando ao 1ninistro da
Agricultura, quando as suas decisões forem manifestamente ilegais
ou irregulares;
- b) tomar parte nas reuniões semana!s ordinárias e nas extraordinárias, sempre que se tiver de fixar normas ':ir.. carater obrigatório
ou geral;
c) substituir o Pre~identc nas suas 'faltas -e impe.dimentos legais
e temporários, na ordem que for estabelecida;
d) assinar as atas ·das reuniões e subscrever as Resoluções;
e) relatar os processos de infração que lhes forem distribuidos
pelo Presidente;
f) votar, justificadamente, por escrito, nos processos de· infraÇão, salvo quando for o relator, caso- em que será ... considerado voto
o. relatório que apresentar;
g) apresentar sugestões tendente a obter, mais eficientemente,
os fins a que se destina a Comissão.
Art. 18. Os funcioitários e ·extranumerários em_ ·exercício na
Comissão terão as atribuições que lhes forem dadas pelo Presidente,
respeitada a habi~itação profissional.
CAPíTULO VI
DA LOTA!)..:\.0

Art. 19. A Comissão terá a lotação que for oportunamente
aprovada por decreto.
CAPíTULO VII
DO HORÁRIO

Art. 20. O período normal de trabalho da Comissão, será, no
mínimo de seis horas diárias, exceto aos sábados quando será de
três horas.
Parágrafo único. Para os trabalhos de fiscalização e demais
serviços externos o horário será de oito horas diárias.
Art. 21. Haverá sempre funeionário ou extranumerário e substituto previamente designados pelo PreSidente para encerrar o ponto.
Art. · 22. Não ficam sujeitos a ponto:
a) O Presidente da Comissão;
b) Os membros da Comissão;
c) Os servidores que, pela natureza especial de suas atribuições, a juizo do Ministro da Agricultura. tenham o seu ponto verif_icavel por outro modo.
CAPíTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 23. Os membros da Comissão serão substituidos automa:..
ticamente, em suas faltas e impedimentos legais e temporários, até
30 dias:
'O Presidente:
a) pelo representante da Comissão de Defesa da Economia Nacional;
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b) pelo representante da Secretaria de Agricultura do Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. Quando o afastamento do men:ibro ou mem....:
bros for superior a 30 (trinta) dias, serão, pelo Ministro -da Agri-:
cultura, designados representantes-substitutos, consoante os nomes
oferecidos pelos orgãos representados na Comissão, e até que o~ t'itulares reassumam o exercício.

CAPíTULO IX
DAS PENALIDADES

Art. 24. Aos infratores serão aplicadas as seguintes pena..
!idades:
I - multa, variav e!, de 1 :000$0 a 5:000$0, cobrada em dobro
na reincidência;
II - o cancelamento temporári•), de um a seis meses, do registo de exportador;
III -_cancelamento temporário, de um a cinco anos, do registo
de exportador;
IV - Cancelamento definitivo ~lo reg isto de exportador.
Art. 25. As importâncias das multas impostas serão mcolhictas à repartiç.ão arrecadadora local da União e escrituradas como
renda a ser aplicada na forma que a lei determinar.
Art. 26. Das penalidades, em geral, e, em particular das multas caberá recurso parã o Ministro da Agricultura, no prazo improrrogavel de 15 (qu'inze) dias, da data de publicação oficial do
ato, sem efeito suspensivo, devendo o recurso apresentado vir instruido coin a prova documental de ter sido efetuado o depósito correspondente, em se tratando de multa.
Art. 27. Intimado o infrator a efetuar o pagamento da multa,
e recusando-se a fazê-lo, proceder-s•J-á à cobrança por executivQ
fiscal nos termos da· legislação em vigor.
CAPíTULO X
DAS REUNIÕES

Art. 28 A Comissão deverá reunir-se, ordinariamente, pe1()
menos uma vez por semana, para deliberar.
§ 1.o O Presidente poderá convocar os membros para reuniões
extraordinárias, sempre que houver necessidade, observando, porem,
uma antecedência de comunicação não inferior a 24 horas.
§ 2.o As reuniões serão públicas ou secretas, conforme a na~
tu reza dos asSuntos con-stantes da vau ta.
Art. 29. Os assuntos tratados nas reuniões ser~Io consignados
em ata, lavrada em livrO próprio e assinada pelos membros e pelo
servidor que a redigir.
CAPíTULO XI
DISP03IÇÕES

GERAIS

Art. 30. As resoluç.ões da Comissão serJiO publicadas no orgao
oficial e nos jornais de maior circulaçã<J como matéria preferencial
e d8 inserção obrigatória.
Gol. de Leis - Vol. VIII
25

386

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 31. Aos servidores em ex,~rcício na Comissão aplicar-se-ão
os preceitos da legislação federal, salvo tratamento outro expressamente admitido.
Art. 32. Haverá uma tabela numérica ordinária do pessoal extranumerário mensalista da Comissão, aprovada pelo Presidente da
República.
CAPíTULO XII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 33. Enquanto não se ultimar o levantamento estatístico
a que se refere o art. 2. 0 , a Comissão se louvará, a seu JUIZO, nos
que tiverem sido realizados pelos orgãos da Agricultura dos Estados,
e por eles estabelecerá as quotas de exportação aos produtores.
Art. 34. As omissões e dúvidas surgidas na execução do presente regimento serão solucionadas pela Comissão desde que versem
sobre assunto de sua competência r;rópria.
Rio de Janmro, 3 de dezembro de 1941. - Carlos de Souza
Duarte, encarregado do expediente da Agricultura.

DECRETO N. 8. 328,

DE

3

DE DEZEMBRO DE

19 41

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição decreta:
Art. 1.0 - Fica suprimido um cargo de Promotor Público, padrão O, da Justiça do Distrito Federal do Quadro da Justiça, Parte
Permanente. do Ministrrio da Justiça e Negócios Interiores, vago em
virtude da apoi:Jentadoria do respectivo titular, bacharel Tomás de
Paula Pessôa Rodrigues, devendo a dotação correspondente ser levada
à crtldito da conta corrente do mesmo Quadro e Parte do ref;mdo
Ministério.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Taneiro. em 3 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.

DECRETO N. 8. 329 -

DE

4

DE DEZE:\'IBRO DE

1941

Aprova alterações introduzidas nos estatutos da Companhia Adriática
de Seguros, pela assembléia geral de acionistas realizadas a 14 de
fevereiro de 1939
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

387

DECRETO N. 8.330- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1941

Altera o decreto n. 8. 264, de 22 de novembro de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0, alínea n,
do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1. 0 O cargo da classe B da carreira de Servente, do Quadro UI
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
suprimido pelo decreto n. 8. 264, de 22 de novembro de 194i, como
vago em virtude do falecimento de João Baptista Bussinger, era Yago
constante da relação nominal organizada em obediência ao artigo f3
do decreto-lei n. 2. 678, de 7 de outubro de 1940.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.331 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1941

Concede à Sociedade Anônima Fábrica Colombo autorização t->ara
continuar a funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônima Fábrica Colombo, com sede nesta cidade do Rio
de Janeiro, autorizada a funcionar pelos decretos ns. 16.790, de 10
de fevereiro de 1925, 17.320, de 19' de maio de 1926.' 19.216, de 27
de maio de 1930, e 19.863, de 15 de abril de 1931, decreta:
Artigo único. É concedida à Sociedade Anônima Fábrica Colombo autorização para continuar a funcionar com as alterações introduzidas em seus estatutos e aprovadas pelas assembléias gerais extraordinárias de 16 de setembro de 1940 e 25 de abril de 1941 e pela
de 29 de setembro de 1941, que restabeleceu para 20 o/o a percentagem de 10 o/o constante da letra a do § 2. 0 do artigo 29 dos mesmos
estatutos, obrigando-se a mesma Sociedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.
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DECRETO N' 8. 332 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

! 9.11

Concede à sociedade an6nima Reuters Limited autorização 1mra
funcionar na República

O Presidente da República, atendendo ao aue requereu a sociedade anônima Reuters Limited, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Reutera Limited,
com sede em Londres, Inglaterra, autorização para funcionar na República, com o ato de associação e estatutos que apresentou, ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir inte~almente as leis e regu-

lamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorização.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de !941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro

~Machado.

Cláusulas que acompanham o decreto n. 8.332
I

A sociedade anônima Reuters Limited, com sede em J.. nndres~
é ·Obrigada a ter um representante geral no Brasil, com
plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolvei"
as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quem com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela Sociedade.
Inglaterr~,

ll

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente
às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais
judiciários ou administrativos, sem que, em· tempo algum, possa a
referida Sociedade reclamar qualquer exceção, fundada em ~eus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer
reclamação concernente à execução das obras ou serviços a que eles
se referem.
III

A sociedade poderá manter agência ou agências destinadas exclusivamente a receber do estrangeiro, e para ali transmitir, noticias
e informações, distribuindo-as à imprensa do pafs.
Não lhe será permitido realiza~-- no Brasil serviços de radiocomunicação, operações financeiras, bancárias, de seguro, e outra3
constantes do seu ato de aSsociação, e que dependam de autorização~
por lei especial, e só podem ser executados por empresas nacionais.
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IV
Fica dependente de autorização qualquer alteração que a ~ocit~
dade tenha de fazer no seu at() de associação- e em seus estatutos. __
Ser-lhe-á cassada a autorização -Para funcionar no país; ~e infringir esta cláusula e se ficar provado, ·mediante inquérito promovido ·e julgado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda~ ouvido
o Conselho Nacional de Imprensa, que faz propaganda prejudicial
aos interesses nacionais.

v

O capital destinado às operações da Sociedade no Br'J,sil, é fixado

em importância equivalente, em moeda nacional, a f: 1. 500 (mil e
quinhentas libras esterlinas), feita a conversão ao câmbio da data
do pagamento do selo proporcional.

VI
Fica dependente de autorização do Governo qualquer rtlteração
que a Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na Hepública se
infringir esta cláusula.
VII
Fica entendido que a au.tor•ização é dada sem preJmzo no princípio de achar... se a Sociedade sujeita às disposições do dirêito que regem as Sociedades Anônimas.
VIII
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não t'steja cominada pena especial será punida com a multa de um CIJnto de réis
(1 :000$0) a cinco contos de réis (5 :000$0) e, no caso de reincidência,
com a cassação da autorização co11eedida pelo decreto em virtude do
qual baixam ~s presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1941. - Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8. 333 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à sociedade anónima Indústria Reunidas F'agundes Netto
S. A .. autorização para funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Indústrias Reunidas Fagundes Netto S. A., com sede
nesta cidade do Rio de Jadneiro, decreta:
Artigo úhico. É concedida à sociedade anônima Indústrias Reunidas Fagundes Netto S. A. autorização para funcionar, com os
novos estatutos que apresentou, de acordo com o decreto-lei número 2. 627, de 26 .de setembro de 1940, aprovados pelas assembléias
gerais dos respectivos acionistas realizadas a 4 e 28 de fevereiro e
9 de outubro de 1941, obrigandO-se a mesma socideade a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em' vjgor, ou que venham a vigórar, sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro

Machad~.

390

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8.334-

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1941

Acrescenta um parágrafo ao artigo 128 do regulamento aprovado pe_lo

decreto n. 1.918, de 27 de agosto de 1937.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ao art. 128 do regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, aprovado pelo decreto n. 1. 918,
de 27 de agosto de 1937, é acrescentado um parágrafo, que passará a
ser· o quarto do mesmo artigo, com a redação seguinte:
§ 4.o É lícito, ainda, aos delegados eleitores que não puderem
comparecer à Assembléia, depositar em mão do Delegado Estadual do
Instituto, até 3 (três) dias antes da data marcada para a eleição, o
respectivo voto, Contido em sobrecarta lacrada, juntamente com a credencial e os documentos de que trata este artigo, os quais serão imediatamente remetidos ao Conselho Nacional do Trabalho, afim de
concorrerem à eleição.
Art. 2. 0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1941, 120.o da I_ndependência e
53.o da República.
ÜE'fULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8. 335 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1941

Desapropria, por utilidade pública, imoveis na cidade de Rezende,
Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e, de· acordo com o art: 6.0,
combinado com a letra m do art. 5.0 do decreto-lei n. 3.365, de 21
de junho de 1941; decreta:
Art. 1. 0 E' declarada de utilidade pública a desapropriação
dos seguintes imoveis, situados no 2. 0 Distrito de Rezende (Estado
do Rio de Janeiro) e necessários à construção do bairro residencial
da Escola Militar da mesma localidade:
Rua Fabiano: Ns. 2, 4, 6, 8, 10, 28, 14, 36, 38, 40, 42, sjn. junto
e antes do n.· 44; 44, 60, 62, s/n., junto e depois do n. 62; 74, 76,
78, 80. 13 e 17.
Travessa Fabiano: Ns. 7, 9 e 13.
Travessa de São Sebastião: Ns. 10, 12, 18-A, 18, 9, 11, 13, 15,
17 e 19.
Praça de São Sebastião: Ns. 4, s/n., junto e depois do n. 4; 1$,
15 e 17.
Rua Dias Carneiro: Ns. 10, 18, 20, 36, 38, 9, 13, s/n., .junto e
depois. do n. f3; 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29.
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Travessa José de Pinho:·Ns. 16, 18 e 20.
Rua José de Pinho.: Ns. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

33, 35, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 3b, 40 e 42.
Rua-Antunes: Ns. s/n., junto e antes do n. 21; 21, 23, sjn.,
junto e antes do n. 55; 55, s/n., junto e depois do n. 55. 67-, 69,
s/n., junto e depois do n. 69; 71, sjn., junto e antes do n. 36; 36,
sjn., junto e depois do n. 36; 38, 40, s;n., junto e depois do n. 40; 46, 50,
o4, 56, 58, 62, 68, 70, s/n., junto e depois do n. 70; 76, 80, sjn., junto
e depois do n. 80; 82, 84, 86, 88, 90, 92 e 94.
Rua Luiz de Camões: Ns. 1, 3, '5, 75, 81, 79, sjn., esquina com
a rua Antunes, s/n., junto e antes do n. 123; 123, 127, 129, 131,
133, 135, sjn., junto e depois do n. 135; 137, s/n., junto e depois
do n. 137; 157, 159, 163, s/n., junto e depois do n. 163; 169, 171,
173, 175, 177 e 179.
Art. 2. 0 Nos termos dos arts. 10 e 15 do decreto-lei acima Citado, cabe ao Ministério da Gut'lrra efetivar a desapropriação em
apreço, totalmente ou por parte, com urgência.
Art. 3. 0 As despesas respectivas correrão Por conta das verbas
destinadas à ·construç.ão da Escola Militar de Rezende.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1941; 120. 0 "cta Indepelldência
e 53.o da República.
GET,ULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DEG!lETO N, 8.336 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Retifica o decreto n. 5 .889, de 27 de junho de 1940.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe.re o art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta
do processo n. 82.301, de 1940, da Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda, decreta:
Artigo único. A classificação dada pelo decreto n. 5. 889, de 27
de junho de 1940, à coletoria das rend·as federais de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte; é retificada para 2.a classe.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GE'l'ULIO .VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 8.337 -

D;]

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão. húngaro América Etias de Tampa a comprar
pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Didrio Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8.338-

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

~onstrUção dd edi{icios em Quaraí,
na Viação Férrea do lHo Grande do Sul

4.p?·ova p1•ojet-o e orçamento para a

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagainenLo.

DECRETO N. 8.339-

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projetos e orçamentos para a construção de urna ponte e de
uma variante na linha Norte, de The Great Western of Brazil

Railway Company, Limited.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
74~ letra a, da Constituição, decreta:

o art.

Art. 1.0 Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção de uma ponte metálica com pilares e encontros cte
concreto armado no km 229,680 da linha· Norte, sobre o rio Maman.:.
guape, e da variante da linha naquele mesmo quilômetro, de The
Great Western of Brazil Railway Company, Limited.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o má::x:imo dos orçamentos' ora aprovados, na importância total de réis
330:888$177 (tre"entos e trinta contos oitocentos e oitenta e oito'mil
cento e setenta e sete réis), correrão à conta dos recursos concedidospelo decreto-lei n. 1.475, de 3 de agosto de 1939.
Rio de Janeiro, 8 de dezemQro de 1941; 120.o da Independência e
53:o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 340 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE'

1941

Apro.va orçamento suplementar para construção de pontilhão na Rede
Mineira de Viação
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de 13agamento.

DECRETO N. 8.341

-DE

8

DE DEZEMBRO DE

194!

Concede à Associação Comercial de Pernambuc·o a. prerrogativa do
art. 3. 0 , alinea "e" do decreto-lei n. 1.1!02, de 5 de julho de 1939

Não foi publiCado ainda' no Diár:io Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO

N:

8.342-

DE

8

1941

DE DEZEMBRO DE

Aprova projeto e orçamento para execução_ de obras nos ramais de
Tibagf-e Itararé, da Estrada de IFer"ro Soroca.bana

Não foi publicado ainda no Diá1•io Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8. 343 -

D,E

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova prOjeto e orçamento, em substituição, para execução de obras
na linha do Centro, de "The Leopoldina Railway Company Limited".
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados, em substituição aos de que ti' ata
o decreto n. 5.306, de 26 de fevereiro de 1940, projeto e orçamento.
que com este baixam rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento
do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, para a construção de dependências sanitárias e serviços de
água e esgoto na estação de Vau-Assú e na casa-de turma do km 424,176,
da linha do Centro, de "The Leopoldina Railway Company Limited".
Parágrafo único. As despesas com as obras em causa, na importância total de 15:953$160 (quinze contos novecentos e cinquenta e
três mil cerito e sessenta réis), depois de apuradas em regular tornaO a
de- contas, correrão por conta da taxa adicional de 1O o/o, nos termos
do cop.trato em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 344 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para construção de ligação ferroViária
na Rede de Viação Paraná-Santa Catarina

Não foi publicado ainda no Diá1'io Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8.345

-DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova despesas feitas com a instalação contra incêndios em tanques
de in(lamaveis na ilha do Barnabé, porto de Santos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonf9re o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas as despesas feitas pela Companhia Docas de Santos, ·cujos comprovantes com este baixam rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, na bJ.portância
total de 991:281$2 (novecentos e noventa e um contos duzentos e oitenta e um mil e duzentos réis). relativos à aquisiç.ão e montagem de
uma instalação contra incêndios para proteção dos tanques de inflamaveis na ilha do B:lrnabé, no porto de Santos.
Parágrafo único. De acordo com o art. 2.0 inciso 3.0 do decreto
n. -658-A,· de 21 de fevereiro de 1936, fica a Companhía Docas de
Santos autorizada a levar a referida importância à sua conta de capital adicional.
Rio de Janeiro, .S de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETl1LIO VARGAS.

João de Mendon·ça Lima.

DECRETO N. 8.346-

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e -orçamento para const1·ução de um novo trecho de
cais no porto.. de Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 22.533:937$070 (vinte e d.ois mil quinhentos e trinta
e três contos novecentos e ü·inta e sete mil e setenta réis), que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do De~
parlamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção de um novo trecho' de 500 m de cais, em estacaria de concreto armado, com 1O m de profundidade em águas mínimas, entre o Valongo e o Saboó, no porto de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida com
as obras em questão, deverá ser comprovada para oportuna incorporação à conta de Capital adicional da Companhia Docas de Santos,
nos termos do artigo 2.0 , inciso 3.0. do decreto-lei n. 658-A. de 21
de fevereiro de 1936.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

~S
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DECRETO N. 8.347

-DE

8

1941

DE DEZEMBRO DE

Aprova projeto e orçamento para a construção do edifício destinado à
estação de Silviano Brandão, da Rede Mineira de Viação
O Presidente da República, usando da -atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados, em substitui~.ão aos de que trata o
decreto n. 644, de 14 de fevereiro de 1936, o projeto e orçamento
que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de 'Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, para a construção do edifício destinado à estação
de "Silviano Brandão", no km 122, da linha de Soledade a Barra do
Piraí, da Rede Mineira de Viação.
Art. 2. 0 As despesas qúe forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 38:262$4
(trinta e oito contos duzentos e sessenta e dois mil e quatr-ocentos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas
à conta do "Fundo de Melhoramentos", nos termos do contrato em
vigor.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 348 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento das instalações para abastecimento dágua,
em Macaé, de "The Leopoldina Railway Company Limited".
O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na imp.ortância total de 656:594$400 (seiscentos e cinquenta·e seis contos quinhentos e noventa e quatro mil e quatrocentos réis), que com oste
baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a execução de obras destinadas ao abastecimento dágua às oficinas da locomoção em Imbetiba e estação de Macaé, de "The Leopoldina Railway Company Limited", levadas as respectivas despesas à
conta do Empréstimo Federal, aprovado pela portaria n. 1, de 2 de
janeiro de 1940, do referido Ministério.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8. 349 ___,.

DE

9

DE 'DEZEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 áe abril de 1941, decreta:
Art. 1.. ° Fica suprimido um (1) cargo da classe B da carreira
de ·Estacionário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da exoneração de José Luiz Nobrega, ficando sem aplicação a.dotação correspondente.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1941, 120. 0 da Indepeudênch
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 350 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a:rt. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decret~:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da clas-se B da carreira
de Estacionário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da exoneração de Mario _Vitor da Costa, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 9 de dezembro de 194.1, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8.351 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1941

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termoS do. art. 1.0, alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe B da car~eira
de Estacionário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, Vago
em virtude da exoneração de Suzana Gama, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1941, 120. 0 da Indepelldência
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8. 352 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1941

AproVa o Regulamento do Trdfego Aéreo do Ministério da
Aeronáutica
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por :(alta de pagamento.

DECRETO N. 8. 35R -

DE

1o DE

DEZEMBRO DE

1941

Aprova o Regulamento para a exeCução dos serviços de fomento da
produção vegetal sob ·regime de "acordo", instituido pela lei número 199, de 23 de janeiro de 1936

O Presidente da República, usando da atribuição aue lhe confere
o artigo 7 4, alínea a, da Constituição, e tendo 8m vista as disposições
constantes da lei n. 199, de 23 de janeiro de 1936, decreta;
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento que com este baixa, assinado pelo ministro da Agricultura, para a execução dos servicos de
fomento da produção vegetal mantidos sob o regime de "acordo" entre
o Governo da União, por intermédio do Ministério da Agricultura, e
os Governos. de diversas Unidades da Federação, dr~ conformidade
com as disposições contidas na lei n. 199, de 23 de janeiro de 1936.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120.0 da lndependéncia e
53.o da República.
GETULIO VAI-tGAS.

Carlos de Soww Duarte.
Regulamento para execução dos serviços de fomento da produção vegetal sob regime de "Acordo", instituido pela lei n. 199, de 23 de
janeiro de 1936

CAPITULO I
DA FINALIDADE

Art. 1. 0 Os serviços de fomento da produção vegetal, executados
sob regime de "acordo", instituido pela lei n. i 99, de 23 de janeiro
dE. 1936, são subordinados ao minístro de Estado, por intermédio da
Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departame~to Nacional
da Produção Vegetal, e tem a seu cargo o fomento agrícola em geral,
nos Estados onde haja em vigor J referido regime.
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2. Os serviços articulados compreendem, nas respel3tivas
Unidades da Federação, todas as dependências da Divisão de Fomento
da Produção Vegetal e os serviços estaduais eom atribuições idênticas às daquela.
0
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Art. s.o Cada serviço articulado terá um executor federal e um
delegado estadual.
§ 1.o O executor do serviço será o Chefe da Secção de Forilento
Agrícola da Divisão de Fomento da Produção Vegetal no respectivo
Estado.
§ 2.o O delegado será um funcionário do orgão técnico de agricultura do Estado, designado pelo seu Governo.
CAPITULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 4.0 Os serviços articulados exercerão, nos respectivos Estados, as atribuições previstas no artigo 6. 0 letras a a p e artigo 9.0
letras a a q, do Regimento do Departamento Nacional da: Produção
Vegetal, aprovado pelo decreto n. 4.438, de 26 de julho de 1939.
CAPíTULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5.0 Alem dos recursos orcamentários normais das dependências previstas· no artigo 2.0, -cada serviço articulado terá mais -uma
dotação especial fixada pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A dotação a que se refere este artigo será constituída de uma quota federal correspondente a duas tertas partes
(2/3) da dotação especial e de uma quota estadual correspondente
a u·ma terça parte (1/3) da mesma dotação especial.
Art. 6. 0 As contribuições dos Governos Federal e Estadual set-ão
recolhidas, em prestações -trimestrais, à Agência do Banc.o do nrasil
na c~pital do Estado, à disposição do executor do "Acordo".
§ 1.0 O recolhimento a que se refere este artigo será feito na
base de uma quarta parte (1/ 4) da quota devida e não de; erá exceder da prirfleira .quinzena do trimestre respectivo.
§ 2. 0 A movimentação, dos depósitos só poderá ter início pe.!o executor do "Acordo 1' depois· de recolhidas as prestações dos Governos
Federal e Estadual correspondentes ao trimestre em vigor.
CAPITULO V
DA APLICAÇÃO DA DO'rAÇÃO ESPECIAL

Art. 7.0 Excetuadas as despesas com direitos e vantagens de Pessoal titulado e extranumerário do Ministério da Agricultura, que devam correr à conta de dotações orçamentárias próprias, o crédito a
que se refere o art. 5.0 poderá ser aplicado:
a) com a admissão de serventuários mensalistas e diaristas:
b) com a aquisição de
material· e outras despesas, dentro do
plano de trabalhos aprovado pelo Ministro de Estado. ·
Parágrafo único. As despesas de que trata o item a) não poderão exceder de cinquenta por cento (56 %) da dota(;.ão especial.
Art. 8.0 A aquisição de material de preço superior a dnco contos
de réis (5:000$0), fica sujeita à aprovação prévia do Ministro •ie
Estado.
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Parágrafo único. Essa exigência é dispensada quando o material
a ser. adquirido já- consta, devidamente especificado e com a estima-.
tiva de custo, do plano de trabalhos aprovado pelo Ministro de Estado.
Art. 9.0 Todo material adquirido à conta da dotação especial do
serviço articulado, seja perman0nte ou de consumo e transformação,
deverá ser escriturado em livros competentes, de acordo com os modelos em vigor.
CAPITULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10. A prestação de contas da dotação especial será feita
anualmente, até 31 de ,janeiro do ano seguinte, -ao Ministro de Estado,
por intermédio da Diretoria da Divisão de Fomento da Produçfw
Vegetal, observado o seguinte:
a) todas as despesas deverão ser classificadas no verso dos documentos à conta da dotação mista;
b) a prestaçãO de contas J.evdrá ser acompanhada de uma corlta
corrente explicativa por onde se possam verificar todas as importân-·
cias retiradas da Agência do Banco do Brasil, bem como todas as despesas efetivamente pagas.
Art. 11 - A Divisão de Fomento da Produção Vegetal examinará
a prestação de contas na parte técnica, em confronto com o plano de
trabalhos aprovado pelo ministro de Estado e emitirá parecer sobre o
aproveitamento da dotação, encaminhando o processo em seguida ao
Departamento de Administracão que apreciará o assunto na parte ddininistrativa,
Art. 12. Examinada a prestação de contas pelos orgãos técnicos
e administrativos, será a mesma ..lubmetida a t1espacho do ministro de
Estado que a aprova:rá ou determinará as providências que se fizerem
necessárias.
Parágrafo único. Aprovada a prestação de contas pelo ministro de
Estado será a mesma encaminhad& à Dtvisão de Fomento ua Produção· Vegetal que dará conhecimento ao serviço interessado, arquivando-a, em seguida_.

CAPITULO VII
DO PESSOAL

Art. 13. Alem dos funcionários e extranumerários pertencentes
às dependências previstas no art. 2.0 os serviços artL.mhtdos ')oderâo
admitir serventuários para atender às necessidades dos seus trabalhos.
,
§ 1.0 Os .serventuários para os serviços articuladus serão admitidos sob as modalidades de mensalistas e diaristas, observadas as seguintes normas:
I - Do mensalista:
a) haverá para cada servico articulado uma tabela numérica,
aprovada pelo Ministro de Estado, com a -indicação do número, função
e salário mensal correspondente, de conformidade com as escalas de
salários aprovadas pelo decreto-lei n. 2. 936, de 31 de dezembro de 19,i_ü
e alterações posteriores;
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b) a admissão será feita mediante portaria de executor io serviço,
observada a tabela a que se refere o item anterior;
c) o prazo estabelecido na portaria -de admissão não poderá exceder o do exercício financeiro.
II -

Do diarista:

a) haverá _t.>ara cada serviço articulado uma tabela numérica,
aprovada pelo diretor da Divisio de Fomento da Produçãü Vegetal,
com a indicação do número, natureza de trabalhe, salário d;_ário e
total da despesa durante o período em que for servir o diarista;
b) a admissão será feita mediante portaria do executor do .serviço, observada a tabela numérica a que se refere o item anterior;
c) o prazo estabelecido na 90rtaria de admissão não poderá exceder o do exerci cio financeiro.
§ 2.0 As tabelas numéricas a que se referem os incisos I e U do
§ 1.0 deste artigo, deverão ser submetidas à aprovação das autoridades competentes até 30 de novembro de cada ano, afim de st>rem aprovadas antes do inicio da exercício financeiro para o qual deverão vigo.rar.
Art. 14. Aprovadas pelas autoridades competentes serão as tabelas encaminhadas à Divisão do Pessoal que fará a publicação nó
"Boletim do Pessoal" ou no Diário Oficial.

Parágrafo único. Após a aprovação das tabelas os executores dos
serviços provider.tciarão a recondução dos serventuários cujos serviços forem indispensaveis; a exclusão dos que não forem necessários
ou que não tenham correspondido plenamente, é a admissãc dLJ,-; novos
serventuários, remetendo, em seguida, uma relação nominal à Diretoria da D. F. B. V., para controle.
Art. 15. Nas admissões de serventuários para os serviços articulados, deverão ser exigidos os seguintes documentos:
a) prova de capacidade para a função;
b) folha corrida ou atestado de boa conduta firmado por pessoa
idônea;
c) prova de quitação com o serviço militar;
d) atestado de vacina.
§ 1. 0 Para os serventuários diaristas poderão ser dispensadas as exigênciàs das letras a e d.

Art. 16. - Quando houver vaga em função. de mensalista que
não seja a de menor salário na série funcional da tabela respectiva,
a admissão se fará por aproveitamento de serventuário da referência imediatamente inferior.
Art. 17. -- Para efeito de penalidade, direitos e vantagens, os
serventuários mensalistas e diaristas dos serviços articulados ficam
equiparados, respectivamente, aos extranumerários mensalistas e
diaristas da Unfão.
Art. 18. - Não é permitido ao executor do "Acordo" admitir
serventuários mensalistas ou diaristas desde que haja parentesco até
0
2; p:rau com sua Pessoa ou com seu substituto eventual.
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Art. 19 - Ao Executor do ''Acordo" incumbe, alem das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento do D. N. P. V. 0omo
chefe de Secção de Fomento Agrícola, as quais se aplicarão aos serviços articulados, mais o seguinte:
a) orientar a exec.ução dos traJ)altws a cargo do serviço art1culado;
b) superintender todos os serviços que estiverem enquadrados ou
mencionados nos respectivos convênios;
cf distribuir e movimentar o pessoal, quer federal quer estadual, que ·esteja ·compreendido no convênio;
d) entender-se diretamente com a Divisão de Fomento da Produç.ão Vegetal sobre todos os assuntos relacionados com os :serviQos
a seu cargo;
e) apresentar, trimestralmente, com o relatório dos frabalhos,
um balancete demonstrativo do estado dos créditos distribuídos para
os serviços do "Acordo";
f) apresentar ao Ministro de Estado, até 15 de janeiro de cada
ano, por intermédio da Diretoria da D. F. P. V. um relatório circunstanciado das atividades do serviço durante o ano anterior:
g) organizar e submeter à aprovação do Ministro de Estado, até
30 de novembro de cada ano, por intermédio da Diretoria da D. F.
P. V. o plano de trabalhos a ser executado no ano seguinte;
h) submeter à aprovaçãp das autoridades competentes até JO de
novembro de cada ano, as tabelas numéricas dos serventuários mensalistas e diaristas que deverão vigorar no ano seguinte:
i) submeter à aprovação do Ministro de Estado, até 15 de janeiro
de cada ano, por intermédio da Diretoria da D. F. P. V. a 1.a ''ia da
prestação de nontas das despesas tealiz.adas no ano anterior à ccnta
da dotação mista.
j) encaminhar ao Governo do Estado respectivo até 31 de janeiro de cada ano, a 2.a via do relatório das atividades do serviço do
ano anterior;
k) apresentar ao Governo do Estado respectivo, para sou conhecimento, até 15 de janeiro de cada ano, a 2.a via da prestação de contas das despesas realizadas no ano anterior, à conbt da dotaç.ão
mista.
Art. 20 Ao delegado incumbe:
a) acompanhar a execução do serviço articulado de <.tcordo com o
plano aprovado pelo l'viinistro de Estado;
b) representar ao Ministro de Estado, por intermédio do orgão
técnico de agricultura do Estado respectivo, sobre qualquer irregularidade por acaso encontrada no serviço.
Art. 21. Aos funcionários, extranumerários e serventuál'iOs com
funções nos serviços articulados, caberão as atribuições que Lnes forem conferidas pelo Executor do "Acordo".
CAJ'iTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. Os trabalhos de cooperação realizados pelos Serviços de
"Acordo" deverão obedecer às noi"mas aprovadas pela D. F. _p. V.
Gol. de Leis - Vol. VIII
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Art: 23. As rendas proveliientes dos Serviços Articulados serfto
recolhidas às repartiç,ões aiTecadadoras, federal e estadual, nas basés,
respectivamente, de 2/3 (duas terças partes) .e 1/3 (uma terça parte/,
dentro ,do prazo legal.
Parágrafo único. Será rcmetidp, mensalmente, à D. F. P. V.
um quadro demonstrativo das rendas arrecadadas e recolhidas conforme o disposto neste artigo.
Art. 2·1. As quotas, tanto ·a federal como a estadual, destinadas
à manutenção de "Aeordos", deverão ser aplicadas, cxclusivamenv~,
pelos cxeeutores dos respectivos convênios, .dentro do plano de trab<:l,lhos previamente aprovado pelo Ministro de Estado.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo !lYlplicará na responsabilidade direta do Executor, com a obrigatoriedade
de indenizar a Fazenda Nacional pela irnportáncj<.L indevidamente aplicada.
Art. 25. A Divisão de Fomento da Produr;ão Vegetal cabe a fiscalização permanente e direta dos serviços articulados.
Art. 26. Os casos omissos no presente regulamento serão l'C·
solvidos pelo Ministro dO Estado.
Rio de Janeiro, .10 de dezembro de 1941. - Ca~'los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 35ft -

DE

1O JJE

m~ZJ~:r-.mno DE

J 9:!1

Desaprop1'ia, por utilidade pública, os wun:eis necessál'ios à ampliação
dO Liceu Industrial rle J>,::lotas.

O Presidente da República, usando da atribniç:13 que lhe confere
o ar L. 7 4, letra a., da constituição, decreta:
Art. 1.o Ficam desapropriados, por utilidad0 pública, de acordo
com o disposto no art. 5.0 , letra m, do decreto~lei n. 3.365, de 21 de
junho do corrente ano, os imoveis comp1·ermdidos entre as ruas Projetada, Dr. Urbano Garcia e o Liceu industrial rl.e Pelota:?. no Estado
do Rio Grande do Sul, com a área total de ? . 51G. 80 metros quadrados.
Art. z.o Os imoveis a que se referJ o al't-igo r~nterior e constantes
da planta na escala de 1 :1.000 que com este baixa, devhlamente assinada pelo Diretor da Divisão de Ensian lndustr·ial, sfio o~ sP.guintes:
Terreno e edifício, com a área de 2 .1.25. G7 m2 ·e uma to~3tada de
44.30 metros pa1·a :1 rua Dr. Urbano Garcia;
rrerreno, com a área de 612.74 m2 ,:~ uma testada de 11.00 r-: cetros
para a rua Dr. Urbano Garcia;
Terreno e edifício, com a úrea de G7 4,5G m:2 c uma testada de
11.21 metros para a rua Dr. Urbano Gareia;
Terreno,· com a área de 4.103.84 m2 c urna testada Ue ~·0.00
metros pura a rua Dr. DL'bano Garcia c 1?,7.27 '.Tietros para a rua !:tojetada.

Art.. 3.o As despesas com as desap;.'opr-i'ações de quG Íl'ata o presente decreto-lei deverão correr pela V3I'ba 5 - Ob!'as --· DeBaprllprütções e Aquisição de !moveis; consignaçüo 1] ·- Desapropriação e Aquisição fie Imoveis; subconsignaçfto 04. - DJs:lpJ·orn·i<tfj()e;; f' nqui.siç.ão rle
imoveis, item 59) LiC6us Industriais: D·~,aprop:r:i:lt:,;h1 d1~ lm(n.f-j.:; jr-nto
ao edifício da Escola de Aprendizes ArULecs 1ie Pelota~.
Rio de Janeiro, em 10 ele dezembro de 19-'d, 120.0 da Independ1~ncia
c 53.0 da Hcpública.
GE'T'()!_,Jl) VAH.(;.\8.

Gnsta.'I'O Gaprmcii1J7.
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DECRETO N. 8.355 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à "Leprevost & Cia. Ltda." autorização para funcionar como
emp1:.esa. de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 É concedida à ''Leprevost & Cia. Ltda. ", sociedade por
quotas de responsabilidade ·limitada, com sede na cidade de Curitiba
no Estado do Paraná, autorização para funcionar como empresa de
mineração de acordo com o que dispõe o art. 6.0 parágrafo primeiro
do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),

ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos ·em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objete da
referida autorização.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.356

-DE

10

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à "lvlinas da Baía Limitada" ·autodzação para {'uncionm· como
empresa de mineraçüo
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, Ietra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 19.10 (Código de Minas), decreta:

Art. 1. 0 É concedida it "Minas da Baia Limitada", sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como empresa do mineração, de acordo com o
que dispõe o art. G.o, § 1.0, do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de I\linas), ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integr;oalmentc as leis e regulamentos em vigor ou que vierem
a vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.357

-DE

10

DE DEZEMBRO DE

19U

Autoriza a Sociedade de Mineração Dom Bosco Limitada a pesquisar
esmerilita, grafita e bauxit-a no municipio de São Domingos cto
Prata, do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade de Mmeração Dom Bosco
Limitada a pesquisar esmerilita, grafita e bauxita numa área de vinte
e quatro hectares (24 Ha) situada no lugar denominado "Fazenda
do Bento'\ situado no distrito e município de .São Domingos do Prat~,
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retàngulo
tendo um vértice a quatrocentos e sessenta e cinco metros ( 465 m)
rumo setenta e quatro graus sudoeste (74 ° SW) da confluência do
córrego do Cédro com o r1beirão do José Pereira, e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: oitocentos metros (800 m), setenta e quatro graus Jioroeste (74 ° NW); trezentos metros (300 m), dezesseis graus suaoeste (16 ° SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, Vll,
IX e· outras do citado Código não expressamente mencionadas nes~e
decreto.
Art. 2.0 1 A concessionária da autorização poderá uLilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrererri os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.9 As propriedades v1zinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3;) e
40 do citado Código.
Art. 5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores discriminado~ n!J art. 71 do mesmú Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e quarenta mil
réis (240$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de !i'o-mento da Produção Mmeral, do Mimstério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 358 -

DE 1 o DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Manoel de Oliveira Chagas a
pesquisar ilmenita e associados no município de Fundão, do Estado do Espírit-o Santo.

o Presidente da República, usando da atribuiçãO que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição .e nos te~rnos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Cód1go de Mmas), decreta:
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Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto Manoel de
Oliveira Chagas a pesquisar ilmenita e associados em terrenos situados no lugar Jacareípe, município de Fundão, do Estado do Espírito
Santo numa área de cinquenta e nove hectares (59 Ha), delimitada
por um polígono tendo um vértice à distância de duzentos e noventa
metros (290 m) no rumo treze graus nordeste ( 13 o NE) da ponte
sobre o Rio Jacareípe na rodovia Vitória - São Mateus e cujos lados
teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e
cinquenta metros (650 m), vinte e dois graus e trinta minutos nordeste (22 ° 30' NE); novecentos e noventa metros (990 m), trinta e
seis graus nordeste (36 ° NE); quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m), dezoito graus e trinta minutos nordeste (18 ° 30' NE); trezentos metros (300 m). sessenta e seis graus noroeste (66 ° NW);
mil duzentos e oitenta e cinco metros (1 .285 m), vinte e nove graus
sudoeste (29 ° SW): setecentos e oitenta e cinco metros (785 m), dez
graus sudoeste (10 ° SW); oitenta e cinco metros (85 m), sessenta
e oito graus sudeste (68 ° SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art.. 2.o A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduc-a ou nula, n'i
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código d~
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
s,olo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 c
40 do citado Código.

Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos c 'noventa mi~
réis (590$0) e será -transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral. do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 194L 120. 0 da Independêncl::t
e 53. 0 da República.
GE'ITJLIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.359-

DE

10

DE DEZEMBRO DE

19/d

Autoriza o cidadão brasilc-i-i'O A.demar de AllJuquenj'lw, a pesquisar
mica, cristais de rocha, columlnta, berilo e minérios associados
no municip'io de Quixa.dá do Estado do Cea'NÍ.

O Presidente da llepública, usando da atl·ibuição que lhe conf!•.rr;:;
o art. 7 4, letra a, da Constituic-ão c nos termos do decreto-lei nún1el'O 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro, Adernar de Albuquerque"' a pesquisar mica, cristais de rocha, columbita, berilo e
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minérios associados, no lugar denominado Riacho do Pimenta em terrenos de sua propriedade, no município de Quixadú, Estado do Gea-·
rá. numa área de cem hectares (100 H a). limitada por um quadrado
de mil metros (1. OOOrn) de lado, tendo um dos seus vértices situacto
no canto Nordeste da casa de João Augusto, à distância de trezentos
metros (300m), rumo sessenta c um graus sudeste (61° SE), do
centro da barragem existente no Córrego FeLiciano e cujos lados
adjacentes a esse vértice tecm as seguintes orientações: dez graus !lOroeste ( 10° N\V) c oitenta graus sudoeste (80° SW) . Esta autorizaf;ão é outorgada mediante as condições do arL. 16 do Código de Minas e seus ns. I, Il, III, IV, VII, IX c outras do citado Código :dto
eXpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessiOnário da autorização poderá utilizar·-sc do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os riwtivos previstos nos ns. I c II do üitado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinllas estão sujeitas às scrvidõet:
de solo c subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3D
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O. concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacionai da Produl,lâo Mineral e gozará dos f a voJ"es
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste· artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será urna vi:J.
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (i-:000:3C:)
e ·será trallscrito no livro próprio da Divisão de Fomento dn. Produção ';Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120. 0 da JndcpBndência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de So·uza DHarte.

DECRETO N. 8.360-

DE

10

DE DEZEMBRO DS 1941

Au.to1'iza o cidadão 1J.rasileiro Pedro de Quei1·o;::; Lima o. 1Jesqu.i<mr
turfa no· municipio de Macaé do Estado do Rio de JaneiTo.

O Presidente· da República, usando da atribuiç,ão que lhe confere
o art. ?!1, letra a, da Constitui<:-flO c nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro, Pedro de Queiroz Lima a pesquisar tu r f a em terrenos pertencentes a H. _ Bae..:.
celas e creodoro Gomes, no distrito de Barreto, município de Maeat·.
Estado do Rio de Janeiro, numa área de trezentos e sessenta e uito
hectares e vinte ares {368,20 Ha), limitada por um quadrilátero,
tendo um dos seus vértices à distância de vinte metros e cinqueuta
centímetros (20m,50), rumo cinquenta graus sudeste (500 SE) d0
eixo da Estrada. de Ferro Leopoldina. (Linha do Litoral) no quilO ..
metro duzentos e _trinta e três mais noventa metros (Km 233+90m)
e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comprim~mto.-;
e orientações: mil e sessenta metros (1. 060m), cinquenta graus
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sudeste (500 SE); Leês mil oitocentos c sessenta e quatro metros
(3.8G4m), vinte graus nordeste (2QO NE); mil ll1(~tros (1.000m) setenta graus noroeste (70° N\V); teês mil e quinhentos metros
(3. 500rn), vinte graus sudoeste (200 SVV), respectivamente, o-t~
o vértice de partida. Esta autoriza~\ãO é outor:gada mediante as
condições do artigo 16 do Código de Mil1as c seus ns. I, II, III,
IV, VII, IX e outras qo citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá nLilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio
elos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parigrafo úllico do art. 21! c do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos ns. I c II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedadeS vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arLigos 39
e .w do citado Código.
Art.. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç,ão Mineral c gozará dos favores
discriminados no arL 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizat\[LO de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto oitocentos e quarenta c cinco mil réis (1 :Sl!5SO) e será transerito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do :Ministério da· Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de clczcmJ)l'O ele 1941, 120.o da Independência
e 33.o da República.
1

ÜE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECH.ETO N.

8.361 ~ DE

10

DE DEZEM13rt0 DE

19ld

J)eclam nula a autori::,ação de pesquisa conferida ao cidadão brasileiro Lincoln, 1Vogueira Machado, tJelo decreto n. 1.123, de 13
de abril de 1938, do Gove1·no do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, nsando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica declarada nula a autorizaçãO conferida ao cidadão
brasileiro Lincoln Nogueir-a Machado, pelo decreto n. 1.123, de 13
ele abril de 1938, do Govcr'no do Estado de Iviinas Gerais, para pesquisa de minério de ferro em terras de propriedade de D. Tereza
Gonçalves Nogueira, situadas no distrito de Mercês dos Três Irmãos,
do município de Ouro Preto.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio do Janeiro, 10 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 d,';\ República.
ÜETULIO VARGAS.

Carlos .de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.362 -

DE

10 DE DEZEMBHO DE 194.1

Declara nula a autorização de peunúsa de diamantes conferida à
Companhia Diamantina do Jequitinho·nha, pelo decreto n. 1.121,
de 8 de abril de 1938, pelo GoveJ'?W do Estado de Minas Ge1·ais

O Presidenlc da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1.940 (Código de 1\Iinas), decreta:
Art. 1.° Fica declm·ada nula a autorizacão conferida à Companhia Diama;ntina do Jequitinhonha pelo. decreto n. 1.121, de 8 de
a-bril de 1938, do Governo do Bstado de l\Iinas Gerais, para pesquisar

diamantes no leito e margem devolutas do rio Jequitinhonha e do
seu afluente Caeté mirim, abrangendo os lotes diamantinos pertencentes ao Estado de Minas Gerais, de números 72, 74; 77, 79 c 81;
situados no município de Diamantina· do referido Estado.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições 8TD contrário.
llio de Janeiro, 10 de dezembro ele H)!Ji. 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETFLJO VAnGAS.

Carlos de S0'1.1.za Duarte.

DECRETO_ :r;. 8. 363

~ DE

H

DE DEZK~1BRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro naturaLizado Victol' Rente·J' a pesquisa!'
mica no rnuniâp-io de Governador Valad(cn.is do Est:ado de J..Hnas
Gerais.

O Presidente da República, usando da atribui~\ÜO quo lhe confen~
o art. 7lt, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 885,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de :Minas), decreta:
Art. 1.° Fwa autorizado o cidadão brasileiro naturalizado Vic(.OJ_'
Remer a pesquisar mica numa úrea de vinte hectares (20 Ha) situada no lugar denominado ''Taquaral", distrito de Chonin ilo mU··
mcipio de Governador Valadares do Estado de .Minas Gerais e delim!tada por mn hexagono que tem um vértice a. sessenta e quatro rrvctl'O~
(64 m), na direção oitenta grans trinta minutos sudoeste~ (80°30' S\V)
da confluõncia dos córregos "Taquaral" c "Chica" e eujos lados, a V<Ü'tir desse vértice, teem os seguintes rumos c comprimentos: dl~Z(~~:-;nt..e
graus e quinze minutos nordeste (17°15' NE) e cento c noventa c Hm
metros e cinqüenta centin::tetros (191,50 m), cinquenla e quatro gT:W:::
nordeste (51. 0 NE) c oitenta e cinco metros e cinquenta centimetros
(85,50 m). setenta e oito graus nordeste (78° NE) e cento e dois n11.~
tros e cinquenta centimetros (102,50m), vinte e três graus sudeste
(23° SE) e quatrocentos e cinquenta metros ( 450 m), setenta e um
~raus sudoeste (71° S\V) c duzentos e trinta e· dois metros (23~ m)
trinta e sete graus e quinze minutos noroeste (37° 15' N\V) e trezentos e dois metros (302m). Esta antorizaçfto é outorgada mediante ás
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condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, JI, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto_ da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será· declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, Sf~
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2-í
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 c 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na .forma deste artigo.
Art. 6.0 O t_ítulo de autorização de pesquisa, que· será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos mil réis {200$0)
e serã transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prortuçü.o
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 n.evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1941, 120.0 da Independênc-ia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.

DECH.ETO N. 8. 364 -

DE

11

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à "Empresa Industrial de MinéJ'ios Jfi1'VJ.cerna. Ltún." a.ufotizar;ão para htncionar como em.pr-esa de mineração
Não foi publicado ainda no Diário Olü:ial por falta de pa.gnmenLo.

DECRETO N. 8. 365 -

DE

11

DE DEZK\lBRO DE

t941

Aulih·iza o cidadão brasileiro Raimundo Pessôa Sique·ira Ca.rnpos Füho
a pesquisar minéf"io de cobre no município de Viçosa do Estado
do Ceará.
O Presidente da República, usando da atribuit:_:,ão que lhe confer(~
o art. 7ft, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.0W>,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Pica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Pessôa
Siqueira Campos Filho a pesquisar minério de cobre em terras pertencentes ao espólio da Baroneza de Ibiapaba, situadas no lugar denominado "Pedra Verde", municipio de Viçosa do Estado do Ceará,
numa área de qUinhentos hectares (500 Ha) 1 limitada por um polígono
tendo um vértice à distância de quq.tro mil e oitocentos metros
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(4.800 m), no rumo trinta e cinco graus, sudeste (35° SE) da confluência dos riachos da Pedra e Ubarí e cujos lados teem os seguin-

tes rumos e comprimentos: setenta e três graus sudoeste (_73° SVV).
doiS mil quinhentos e cinqnenta metros (2.550 m) ; quarenta e quatro
graus sudoeste (44° SW), mil o seiscentos e cinquent.a metros
( 1. 650 m) ; treze graus sudeste ( 13° SE), seiscentos e trinta metros
(G30 m); setenta e três graus nordeste (73° NE), quatro mil metros
(4.000m); quinze graus noroeste (15°N\V), mil e quatrocentos metros ( 1.-100 m), fechando-se o perímetro. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, IH, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre -o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada--caduca ou nula, na fol'ma
do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2,1
e no art. 25',do mesmo Código.
.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 c .110
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Cóp.igo, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis (5 :000~0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão ele Fomento da Prodnçàv
l\1ineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se ás disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1941, 12o.o da Inclcpendôncia
e 53.0 da República.
GE'fULIO VARGAS.

Ca~·los

DECRETO N. 8.366 -

DE

11

de Souza Duarte.

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Pacifico Homem Junior a pesquisar minérios de manganês e associados no município de Diamantina do Estado de Mínas Gerais.

O Presidente da llepública. usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos dp decreto-lei
lL

1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.o Fica autOrizado o cidadão brasileiro Antonio Pacifico
Homem Junior a pesquisar minérios de manganês e associados no
lugar denominado Sepultura. em terrenos devolutas no distrito de
Sepo, município de Diamanti.na, Estado de Minas Gerais, nas quatro
á'reas seguintes: Primeira área, de dezoito ·hectares (18 Ha), limitada por um retângulo tendo um dos seus vértices situado à distân-
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c ia de trezentos e cinqüenta metros (350 m), rumo magnótico sc~
senta graus o quarenta e cinco minutos no~·oeste (60 o A5' N\V) na
confluência dos córregos da Sepultura e dos Caldeirões, e cujos lados
adjacentes a esse vértice tecm os seguintes compi'imentos e oríentaçõos magné.ticas: quatrocentos metros (100 m), rumo Norte (N)" (~
quatrocentos e cinquenta metros (!150 m), rumo Oeste (\V) . Seguncla
área, de vinte e seLe hectares · (27 H a), limitada por um retângulo
tendo um dos seus vértices situado à dü;tância de mil quatrocentos
e vinte e cinco metros ( 1. 4.25 m), rumo nove graus noroeste (9 o N\V)
do ponto de. amarração da primeira área _e cujos lados adjacentes- u
esse vértice toem os seguintes comprimêntos e orientações magnóticas: seiscentos metros (600 m). rumo Sul (S) e quatrocentos o
cinquenta metros (450 m), rumo Leste (E) . Terceira área, de treze
hectares e cinquenLa ares (13,50 Ha), lirnilada por nrn retângulo
tendo um dos seus vértices situado à distúncia de mil e seiscentos
metros (1. 600 m), rumo magnético Sul (S), do vórtiee do polígono
da segunda área que está amarrado à conJlnência dos córregos dos
Caldeirões c da Sepultura e cujos lados adjacentes a osst_~ vértice Lecn1
os seguintes comprimentos c orientações n::w.gnétic-as: quatr-ocentos P.
cinquenta metros (450 m), eumo Sul (S) e trezentos metros (300m),
rumo Leste (E). Quarta área, de doz(~ hcclare,s (12 Ha), limitada
por um retângulo, tendo um dos seus vértices situado à distância de
oitocentos <~ trinta metros (830 m), rumo magnético vinte c nove
graus sudeste (29 ° SE) do vértice do roUiugulo da terceira úrea que
está amarrado ao da segunda, c cujos lados adjacentes a esSE.' ·vértiec
toem os seguintes comprirne.ntos e orümtaçõC's magnéticas: trezentos
metros (300m), rumo Sul (S) c quatrocentos metro~ (.100m), rumo
Leste (E) . Esta autorização é outorg·acla ri1edinntr as condições (tO
art. 16 do Código do MinaS e feus números l. II, IIJ, IV, VIL JX e
outras elo citado Código não cxpre.-:.samentr> menc.ionadas neste d,_,_
ereto.
Art. 2.o O concessionário da autorizar}ão pl,)derú utilüar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sohrc o minério e custeio do.:;
trabalhos.
Art. 3.o Esta autori:mção será declarada eaduca ou nula, 11:1 forma
do parágrafo único do art. 211 c do art. 26 do Código do Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números J e fl do citado art. 21t
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4..0 As propriedades vizinhas esLfw sujeitas hs servidões dtJ
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
10 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autoriza~~ão sel'ú :fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral c gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma doste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vi:1
autêntica deste decreto, pagará a taxa do setecentos e dez mil réis
(71080) e será transcrito no livro vróprio ·da Divisão ele Fomento da
Produção Mineral do Ministério· da Agrieultura.
Art. 7.0 Revogam-se as dísiJosições em contl'ário.
lho de Janeiro, 11 de dezembro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53.0 da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

Carlos de SoHza Duarte.
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DECRETO N. 8. 367 -

DE

11 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza a empresa de mine?'ação "Castro Lopes & Tebyriçá", a pesquisar manganês e associados, nos mnnicipios de Conselheiro
La{aiete e .-l oão Ribeú·o, do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor.fere o artigo 74, letra a, da Coilstituição e nos termos do de'cretolei n. 1.985, de 29 de janeiro de 19-iO (Código de Minas), decreta:
Art. 1.°

Fica autorizada a empresa de mineração "Castro Lopes

& •rebyriçá ". a pesquisar manganês e associados numa área de qua-

renta e um hectares e dez <ires (41,10 Ha), situada no lugar denominado "Serra da Caixeta", municípios de Conselheiro Lafaiete e João
Ribeiro, no. Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um trapézio, cujas extremidades da base maior distam duzentos e vinte
e cinco metros (225m), dezesseis graus nordeste (1ôONE) e mil e
quatrocentos ·metros ( 1. 400m), setenta e, cinco graus sudRstt:>:
(75°SE). da intersecção do Córrego Sabugo com a estrada de rodag;:\rn
para Lafaiete; os lados não paralelos medem, a partir dessas extremidades, trezentos e quinze metros (315m), quarenta e um graus
nordeste (41°NE) e trezentos metros (300m), vinte e cinco graus
nordeste (250NE), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus ns. [, II,
UI, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorü;ação voderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins ele estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 2G do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e TI do citado ar-tigo 24 e no urtiga 25 do mesmo Código.
Art. 1'. 0 As propricdàdes vizinhas estão snjeitas às servidões
de solo e sub-solo Para os fins da pçsquisa, na forma dos artigos 39
c 40 do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária d<i autorização será fiscalizada polo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artiso.
Art. ü. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autênti.ca deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte r·1i1
réis (-12080) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento·
da Produção Mineral elo Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0

Revogam-se as disposições em conh·ário.

Rio de Janeil'o, 11 de dezembro de ·1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza- Dnm·te.
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DECRETO N. 8.368

-DE

11

DE DEZEMBRO DE

194'1

Aprova tabela numérica para o pessoal ·extranumerário mensalista do
Serviço de Fazenda, do Ministério da Aeronáutica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. t .° Fica aprovada, para vigorar durante o mês de dezembro
corrente, a anexa tabela numérica para o pessoal extranumerário
mensalista do Serviço de Fazenda do Ministério da Aeronáutica.
Art. z.o A despesa, na importância de 9:200$0 (nove contos e duzentos mil réis), será atendida à conta do crédito especial aberto pelo
decreto-lei n. 3.642, de 23 de setembro de 19/d.
Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, H de dezembro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
ÜETULIO VARGAS,

J. P. Salgado Pilho.

MlN!STtRIO REPART~ÇÃO

-

AERONAUTICA

S~RVIQO

DE FAZJ!jNDA

TABELA NUMÉRICA
Ref. de

Número

Operador
2 Operador
4 Operador
4 Operador

9

19

Funçáo

(1
(1
(1
(1

salário

mês) .........

V!I

mês) ..........

IX
X
XI

mês) .........
mês) .........

Salário
mensal

Despesa
anual

40000
50 0$ C
[50$0
600$0

3:600$0
1:000!)0
2:200$0
2:1{00$0
9:200$0

A'l'OS DO PODER EXECU'l'lVO

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

Relação dos cxtranúmerárws mensalistas coerespondentes à tabela
numérica aprovada pelo decreto n. 8.368, de 11 de dezembro de 1941.
SERVIÇO DE FAZENDA
TABELA ORDINÁRIA

9 -

Operador VII -

400$0

1 - Rubens Patrony.
2 - Vago.
3 -Vago.
4 - Vago.
5
Vago.
6
Vago.
7
Vago.
8
Vago.
9 - Vago.

2 -

1 2 -

1

3
4

Oper·ador ;Y -- 550$0

Ary Peres Marinho.
Helio'n Silveira Vargas.
Sinche Chafir.
!3incsio Marques de Oliveira.
4 -

2

500$0

Nelson Clemente.
Dercylidas Palrnez.
4 -

1
2
3
4

Ope>·ado>' IX -

Operador Xl -

João Paglialonga.
Joel Gonçalves.
Julio Cezar Teles Mendes.
Vago.

GOOoO
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DECH.ETO -N. 8. 36'9 Trans 1 c1 c

u

DE

11 Dli: DEZEMBRO

DE 1D 1í~

,ede de uma Agência e cria d;uas Agêricias de Capitanias de
Portos

O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro de Estado dos Negócios da Marinha e usando da atribuiç,ão que lhe
confere o art. 7 4, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É transferida para a cidade de Porto Velho, no Estado
do Amazonas, -a Agência de Guajará-Mirim.
Art. z.o Ficam criadas as Agências de Capitanias de Portos:
a)
de São Gabriel, com sede na cidade de São Gabriel, no Estado
do Amazonas, sob a jurisdição da Capitania dos Portos deste Estado;
b)
de Barra, com sede na cidade de Barra, sobre o rio São Francisco, no Estado da Baía, sob a jurisdição da Capitania Fluvial dos
Portos do Rio São Francisco.
Art. 3.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhe-m.

D~CRETO

N. 8. 370 -

DE

11

DE DEZEZ\.JBI-l.O DE

1941

Promulga o Tratado de Co-mácio e Navegação, enb·e o Brasil e a
Ar(Jentina, fir-mado em Buenos Aires, a 23 de janeiJ'o de 19ft0

O PRESIDENTE DA REPúBLICA:

Tendo ratificado, a 4 de novmebro de 1 9/d~ o Tratado de Comércio e N9-vegação entre o Brasil e a Argentina, firmado em Blwnos
Aires, a 23 de Janeiro de 1940; e
Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de T'B.tificf\ção
na cidade do Rio de Janeiro, a 10 dé Novembro de 19td;
Decreta que o referido Tratado, apenso por cóma ao IH'esente
decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contem.
Rio de Janeiro, em 11 de Dezembro de 1941, 120. 0 da Independência e 53. 0 da República.

Oswaldo Aranha.
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GETULIO DORNELLES VARGAS
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO i3RASIL

Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que,
entre a Hépública dos Estados Unidos do Brasil e a República Argentina, foi concluído e assinado, em Buenos Aires; a 23 dé janeiro de
1940, o Tr.atado de Comércio e Navegação, do teor seguinte:
TRATADO DE COMÉRCIO E: i':AVEGAÇÃO ENTRE A REPOBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL E A REPúBLICA
ARGENTINA

TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACióN ENT!\E LA ~\EPU
BL!CA DE LOS ESTADOS UNI,
DOS DEL B!\ASIL Y LA RE.,
PUBLICA ARGENTINA

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil e o 'Excolontíssimo Senhor Presidente da Hepública Argentina, de::;ejosos de estreitar ainda mais os laços de
amizade e boa vizinhança que
unem os dois povos, pelo desenvolvimento das relações de eomércio e navegação, dentro do
mais amplo espírito de e.oopcraçft,o
e de igualdade e reç.iprocidadc de
interesses, e com o objüto de completar as disposições sobre comércio e navegaç,ão contidas no Tratado de 7 de março de 185G, e ani·mados do desejo de levar a efeito
os princípios incorporados na Resolução sobre política econômica,
comercial e tarifária, aprovada em

El Excelenífsimo sefior PrBsidcnte de la República de los gg_
tados Unidos del Brasil y el ''i:x:celentísimo sefior Presidente dr. lv.
República Argentina, deseosos df'
estrcchar aún más los !azos rle
amistad y buena vecindad que
unen a ambos pueblos, por el descnvolvimiento de sus relaciones
de comercio y navegación, denb·o
del espíritu más amplio de cooperación, de igualdad y reciprocidad de intereses, y con el ob,]t'to
de completar las disposiciones ;::;obre comercio y navegación contenidas en el Tratado de 7 de marzo
de 1856, y animados dei desco de
!levar a la práctica los princípios
contenidos cn la nesolución ·_>obre
política económica, comercial y
arancclaria, aprobada el 16 d0 diciernbre de 1933 por la VII Conferencie Internacional AmerieJ.na,
resolvieron celebrar un Trat,tdl) de
Comercio y Navegación y, 00n tal
fin, nombraron sus Plenipotenéiarios, a saber:

16 de dezembro de 1933, pela VII

Con:terência Intetnacwnal Americana; resolveram celebrar um
Tratado de Comércio e Navegação
e, para esse fim, nmnearam seus
Plenipotenciários, a saber:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Hepública dos EstaJos
Unidos do Brasil, a Sua Excelên-cia o Senhor Doutor Oswaldo
Aranha, Ministro das Relações
Exteriores, e

El Excelentísimo se:õ.or Pres~
dente de la República de los Estados Unidos del Brasil, a S. E_
el sefior doctor Oswaldo Aranha,
su Ministro de Relaciones ExtP.riores; y

O Excelentfssimo Senhor Prüsidente da República Ar~:;·entina, a
Sua Excelência o Senhor don José
Maria Cantilo, Secretário de Estado no Departamento de Relações
Exteriores e Culto;

El Excelentísimo sefior Pc·esidente de la República Argentina.
a S. E. el seüor don José ~·1 adtr
Cantilo, su Secretario de E:;tado
en el Departamento de Rela•.:i ones
Exteriores y Culto;
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Os quais, depois de haverem
trocado seus Plenos PoderBs, achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

Quienes, después Je haber canjeado sus Plenos Poderes, hallaJos
en bucna y debida forma, han convenido en las disposiciones fiiguientes:

ARTIGO I

ARTíCULO I

Entre os territórios do Brasil e
da Argentina haverá inteira. liberdade de comércio e navegaoão,
e os nacionais de cada uma Oas
Altas Partes Contratantes ~ozarão,
no território da outra, em suas
pessoas e seus bens, da proteçflo
de seus Governos e de todos osdireitos, vantagens .e liberdades
já concedidos ou que vierem a· ser
concedidos aos nacionais de qualquer outro país, para o exercíciO
dos seus negócios, artes e ofídos,
dentro das leis e regulamentos
respectivos.

Entre los territorios de la República de los Estados Unidos dPl
Brasil y de la República Argentina
habrá entera libertad de 0omercio
y navcgación, y los naciouales de
cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán, en el torritorío
de la otra, en sus personas y sus
biencs, de la protección de los respectivos Gobiernos y de todos los
derechos, vcntajas y libertades ya
concedidos· o que vinieran a ser
concedidos a los nacionales de
cualquier otro país, para el ejercicio de sus negocias y artes y
oficios, dentro de las leyes y reglamentos respectivos.

ARTIGO li

ARTíCULO II

a) As Altas Partes cJontratant~::;
concordam em conceder rceiprocamente o tratamento incondieional
e ilimitadO da nação mais favorecida para tudo o que concerno aos
direitos de alfândega e a t.odos os
direitos acessórios, ao modo de
percepção dos direitos. assim
como para as regras, formalidades
e encargos a que possam estar sujeitas as operações de despacho
aduaneiro.

a) Las Altas ParteS Contratantes convienen en conceder-se recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorec1da para todo lo
que concie,rne a los derech0:3 de
aduana y a todos los derechos accesorios. al modo de percepci.Jn
de los derechos, así como para las
regias, formalidades y cargas a
que las operaciones de despacho
de aduana pudieran estar sujetas;

b) Os produtos naturai'l ou f abricados, originários de uma das
Altas Partes Contratantes, não estarão sujeitos, em nenhum caso,
ao serem importados no território
da outra Parte, nas contiiç0es prf'citadas, a direitos, taxas e eneargos distintos ou mais C'levados,
nem a regras e formalidades distintas ou mais onerosas que uquelas a que estão ·ou no futuro estejam s1,1jeitos os produto-; dE: igual
classe originários de um qualquer
terceiro país
Gol. de Leis - Vol. VIII

b) Los productos naturales o
fabricados, originarias de 1111a de
las Altas Partes Contratantes no
estarán sujetos, en ningún caso, n.J
ser importados cn el territorio de
la otra Parte, eri las condiciones
precitadas, a derechos, tasas o
cargas distintos o más elevados,
ni a regias y formalidades di~t.in
tas o más onerosas que aquellas a
que están o en el futuro estén sujeios los produetos de igual dase
originarias de un tercer país eualquiera;
27
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c) Os produtos naturais ou fabricados, exportados rio território
de uma das Altas Partes Contratantes com destino ao território .da
outra Parte, não estarão sujeitos
em rienhum caso, nas mesmas condições, a direitos, taxa8 ou encargos distintos ou mais elevados,
nem a regras e formalidades distintas ou mais onerosas qu0 aquelas a que estão ou no futuro estejam sujeitos oS mesmos produtos destinados ao território de
qualquer outro país.

c) Los productos natur3les o
fabricados, exportados dei territorio de una de las Altas Partes
Contratantes con destino al territorio de la otra Parte, no estarán sujetos Pn ningún caso, bajo
las rnismas condiciones, a dere.
chos, tasas o cargas distintos o
más elevados, ni a regias y frJr .nalidades distintas o más onerosas
que aquellas a que están o en el
futuro estén sujetos los m1smos
productos ·destinados al terrltorw
de cualquier otro país;

d) Todas as vantagens. favores;
privilégios e imunidades que se
tenham concedido ou se concedam
no . futuro por uma das Altas
Partes Contratantes, na matéria
.precitada, aos produtos naturais
ou fabricados originái'ios de qualquer outro país, aplic:n·· se-ão
imediatamente e sem compr..nsaoão
aos produtos de· iguai elasse originários da outra Alta Parte Contratante ou destinados ao território desta Parte.

d) Todas las ventajas, favores,
privilegies e inmunidades (}ue .sé
han concedido o se concedan en el
futuro pOr una de las dos Altas
Partes Contratantes, en la ma!:eria
p:-eeitada, a los productos naturales o fabricados originaríos de
otro país cualquiera, se aplicarán
inrnediatamente y sin comtH~nsa
ción a los .productos de igual clase
originarios de la otra Alta Parte
Contratante o destinados ai territorio de esta Parte.

ARTIGO III

ARTíCULO IIl

As Altas Partes Contratantes.
em consequência, se comprometem
a não estabelecer n3m aumentar
quaisquer direitós, taxas ou im-postos, nem a criar novas proibições ou restrioões à importação ou
à exportaoão de qualquer mereadoria ou produto rte uma pm·a
outra, ou qualquer medida de regulamentaoão consular ou scmitária, que tenha pm~ (}feito criar
entraves ao intercâmbio comercial entre os dois pai::;es, a menos
que tais proibições ou restrições
se.iam tambem apli~adas às mercadorias ou produtos de qualquer
outro país que se encontram nas
mesmas condições.

En consecuencia, las Altas Partes Contratantes se comprometem
a no establecer ni aumentar nin:..
gún derecho, tasa o impuesto ni a
crear nuevas prohibiciones o restricciones a. la importación o a la
exportación de cualquier mercancia o producto de una pi).ra otra,
o cualquier medida de reglamentación consular o sanitaria, que
tenga por efecto crear traba$ al
intercambio comercial entre los
dos países, a menos que tales prohibiciones o restricciones· ~:~ean
también aplicadas a las mercancias o productos de cualquier otro
país, que se encuentren en las
misrnas condiciones.

Excetuall1-Se da obrigaçfw contida no parágrafo anterior as disposições que se refiram:

Exceptúanse de !Çt. obligación
contenida en el pátraf.o anterior,
las. disposiciones que se refier:m:

a) à segurança públiea;
b) ao tráfico de armas, muni-

a) a la seguridad pública;
b) a! tráfico de armas, muni-

ções e material de gur.rra;

ciones y material ,de guerra;
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e) à defesa do patrimônio nacional artístico, histórico ou arqueológico;
f) à saida do ouro e da prata,
em moeda ou espécie: e
g) finalmente, e de um modo
geral, às medidas fiscais ou de polícia tendentes a tomar extensivo
aos produtos estrangeiros o regime imposto, no interior do PI'Õprio
país, aos produtos similares nacionais.

c) a motivos morales o · humamanitarios;
d) a la protección de la salud
pública, como asimismo a la de
animales y vegetales, contra enfermedades, insectos o parásitos
nocivos;
e) a la defensa. del patrimonio
nacional artístico, histórico o arqueológico;
f) a la salida de oro y de plata,
en moneda o especie; y
g) finalmente, y de un modo
general, a las medidas fiscales o
pollciales tendientes a hacm.• extensivo a los productos e-xtranjeros el régimen impuesto en el
interior dei propio país a los produetos similares nacionales.

ARTIGO IV
No caso em que qualquer das
Altas Partes Contr~tantes tenha
submetido ou submeta de futuro
a entrada de mercadorias ou produtos em seu território a um regime de quotas ou contingentes de
importação ou de limitaç.ão de natureza análoga, que af1~te as pxportações da outra Alta Parte,
concederá a esta um tratam('nto
equitativo e o mais iavoravel possível para as mercadoria,s ou produtos afetados, tendo em eonta as
cifras do intercâmbio comercial
norillal entre ambos paises (' a
importância total dos contingentes a serem fixados para cada produto, não podendo ser a quota, em
caso algum, menor que a mt~dia
das cifras normais da imponaçã.o,
de tal forma que a mesma não
restrinja o desenvolvimento Dt)rmal do intercâmbio comercial entre ambos paises.

ARTíCULO IV
En el caso de que cualquiera
de las Altas Partes Contrat.ant.es
haya sometido o someta en el futuro la entrada de mercancías o
productos en su territorio a un régimen de cuotas o contingentes de
importación o de limitaciones de
naturaleza análoga, que afecte a
las exportaciones de la otra Alta
Parte, concederá a ésta un tratamiento equitativo y el más favorable posible para las merí~ancias
o productos afectados, tenieudo en
cuenta las cifras del intei'ecambio
comercial normal entre ambos
países y el monto total de los contingentes a fijarse para cada pro.:.
dueto, no pudiendo ser la cuota en
ningún caso menor al promedio de
las cifras normales de importación, de tal forma que la misma
no restrinja el desarrollo 'l;Jrmal
del- intercambio comercial entre
los dos países.

ARTIGO V

ARTíCULO V

Excetuam-se do tratamento incondicional e ilimitado da naç.ão
mais favorecida, garantido pelos
artigos anteriores, os direitos, favores e privilégios, já conced!dos
.ou que vierem a ser concedidos,
em virtude:
a) de convênios com outros
paises limítrofes para facilitar o
tráfico de fronteiras;

Exceptúanse del tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida, garantido por
los artículos anteriores, los rlerechos, favores y privilegias va c·oncedidos o que vinieran a ser concedidos, en virtud:
a) de convenios con otros países limítrofes para facilitar el iráfico fronterizo;

c) . a motivos morai.~ e humanitários;
d) à proteção da saude pública,
bem como à de animais e vegetais
contra enfermidades, insetos ou
parasitas nocivos;
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b) de compromissos. resultant{"S
de uma união aduaneira com um
país limítrofe.

b) de compromisos resultantes
de una unión aduanera con un
país limítrofe.

ARTIGO VI

ARTICULO OVI

Os artigos cultivados, prodnzidos ou fabricados na Rep1íblica
Argentina, enumerado.=; e deserit.os
na Tabela "A". anexa _a este Tratado e do qual faz parte integrante, quando importados nos
Estados Unidos do Brasil, se atualmente livres de direitos. continuarão isentos de direitos alfandegários ordinários, e, se atu::tlmente
estiverem sujeitos a direitos, ficarão isentos de dir·eit.os alfandegários ordinários .em t<.xcesso dfls
que são estipulados na referida
tabela.
Todos os artigos t;numerados e
descritos na mesma Tabela ''A"
ficarão tambem isento.:; de outros
direitos, taxas ou quaisquer 01~
tras sobretaxas refBrentes à importação, que excederem os estabelecidos ou previstos nas leis dos
Estados Unidos do Brasil, em
vigor no dia da assinatura deste
Tratado.

Los artículos cultivados, produciclos o fabricados en la Repúh1i0a
Argentina, enumerados y desc:.-iptos en la Planilla "A", anexa a nste
Tratado y dei cual forma parte
integrante, cuando sean ·importados en la República de los Bstados
Unidos del Brasil, si actuaimente
están libres de derechos, eontínnarán libres de derechos aduanero~
ordinários y si actualmente están
sujetos a derechos, quedal'án libres de derechos aduaneros 0rdtnarios en exceso de los que se f~s
tipulan en la referida planilla.
Todos los artículos enumerados
y dcscriptos en la misma PlanilJa
"A" quedarán también libres de
otros derechos, tasas o cualesquiera otras sobretasas ref~rent~s
a la irnp6rtación, que excefhere!l
a los establecidos o, previsto,:; en
las leyes de la República de los
Estados Unidos del Brasil, en
vigor e nel día de la firma de este
Tratado.

ARTIGO VII

ARTíCULO VII

Os artigos cultivados, produzidos ou fabricados nos Estados
Unidos do Brasil, enumerados e
descritos na Tabela '·_B", anexa a
este Tratado e do qual faz parte
integrante, quando importados na
República Argentina, s.e e;o;tivcrem
atualmente livres de direitos, eontinuarão isentos de direitos alfandegários ordinários, e, no caso
de estarem atualmente sujeitos a
direitos, ficarão isentos de direitos
alfandegários ordinários em excesso aos que são estipulados na
referida Tabela.

Los artículos cultivados, prodncidos o fabricados en la Repúbliea
de los Estados Unidos dei Brasil,
enumerados y descriptos en la
Planilla "B", anexa a este Tratado y del cual forma parte int8grante, cuando sean importados
en la República Argentin~, si
actualmente están libres de dcrechos, continuarán libres de derechos adqaneros ordinarios, y si
actualmente están sujetos li ct~~re
chos, quedarán exentos de derechos aduaneros. ordinarios em ~x
ceso de los que se estipula.n en la
referida planilla.
'l'odos los artículos enumerados
y descriptos efl la misina Planil1a
"B", quedarán también libros de
otros derechos, · tasas o ClJaloSquiera otras sobretasas refel.'Oilfrs
a la importación, que exced:.eran
a los establecidos o previstos en

Todos os artigos enumerados e
descritos na mesma rabela ''B" ficarão tambem _isentos tle outros
direitos. taxas ou qna_isquer oútras
sobretaxas ,referentes à importação, que exceder~m os P.staLelecidos ou previstos nas leis da

ATOS DO PODER EXECUTIVO

421

República Argentina, em vigor no
dia da assinatura deste Tratado.

"Ias leyes de la República Argentina en vigor en el dia de la. firma
de este 'l1ratado.

ARTIGO VIII

ARTíCULO VIII

O Governo argentino compromete-se a manter a derrogação
das medidas que estabeleceram a
limitação da import.a:;ão e tixaram quotas para a intl'oduçlio da
erva-mate estrangeira; a não estabelecer nenhuma outra medida
que importe em lirniiaGão da liberdade de comércio. e, uma vez
asseguradas a genuinidade e a pureza do produto, a não impor
outras exigências que. criando
uma di:::.tinção entre o produto Importado e o nacional, representem
uma limitação indireta da importação.

El Gobierno argentino se compromete a mantener Ia dera ,;a~i;)n·
de las medidas que establederon
la limitación de la importación y
fijaron cuotas a la introdu;~('!I::J
de yerba mate extranjera; a no
establecer ninguna otra
1~ed 1da
que importe limitación de la libertad de. comercio y, una vez
asegur:ada la gcnuinidad y lu pureza dei producto, a no imponer
oh· as exigencias que, creando 1 ma
distinción entre el producto importado y el nacional, signifiqucn
una lirnitación indirecta de la importación.

Por genuinidade, entende·-SC a
exclusão de qualquer erva que não
seja o produto de um::t rias diferentes variedades do "Ilcx Paraguayensis". E por pureza, a exclusão de substâncias P.str·::..nhas ao
produto.

Por genuinidad se entiende la
exclusión de cualquier yerba tiue
no se a el producto de una de las
diferentes variedades dei "llex
paraguayensis". Y por pureza, la
exclusión de substancias extrai'ías
al producto.

A erva-mate, ao 3ntrar na Hepública Argentina, fu.ará isenta do
pagammtto do adidonal de 3P~Yo
ad val(lrem fixados pela lei número 11.681, de 3 de janeiro de
1933, e não pagará direitos alfandegários _superiores aos •cxpees80S
na Tabela "B", an~~xa a este Tratado.

La yerba mate a su ·entrada en
la República Argentina estará
exenta del pago, del adicional de
10% ad valorem, fijado por. la le~:
n. 11.681. dei 3 de enero de 1933,
y no pagará derechos aduaneros
superiores a los expresados en la
Planilla "B", anexa a este Tratado.

ARTIGO IX

ARTiCULO IX

O Governo brasileiro compromete-se a manter o regim~J vigente de liberdade fJOmercial para
importação do trigo e f:J.rinlH de
trigo de procedência ars;-entina, e
a não impor medidas aduaneiras
que proibam ou rel:ltr·irUam a importação desses produtos, originários da República Argent!na..

El Gobierno brasilefio se compromete a mantener el régimen
vigente de libcrtad comercial para
la importación de trigo y na-r:·ina,
de trigo de procedencia arger~Una
y a no imponer medidas aJuan;~
ras que prohiban o restrin;1an la
importación de estos prodw~fos
originarias de la República Ai'gentina.
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O Governo brasileiro compromete-se tambem a não praticar
um'a política internacional como a
de trocas ou compensa~,;õcs que
desviem artificialmente o C1JI'SO
natural da importação desse~ produtos no Brasil. D~ sua p:1rte, o
Governo argentino toma este último compromisso em relação ao:::
seguintes produtos originários do
Brasil: café, cacau. arroz, mate.,
fumo e madeiras.

El Gobierno brasilefio se compromete también a no prac.ticar
una política internacional como la
de trueques o corilpensaciones que
desvie artificialmente el curso natural de la importación de esos
productos en el Brasil. Por su
parte, el Gobierno argentino toma
este último compromisso en relacion a los siguientes productos
originarias de .Brasil: café, cacao,
arroz, mate, tabaco y maderas.

ARTIGO X

ARTíCULO X

Os dois Governos conveem em
que, se rriantiverem ou vierem a
estabelecer uma regu!arnentac,:ão
de câmbio estrangeiro, conct:derfit)
aos nacionais e ao comércio da
outra Alta Parte a aplicação mais
geral e Completa do princípio incondicional da naçio mais favú··
reei da ..

AmboS Gobiernos convienen en
que, ~i mantuvieran o vinieran a
establecer una reglamentacion del
cambio extranjero, concederá.n a
los nacionales y ai comercio de la
otra Alta Parte, la aplicaciórt más
gene"ral y completa del prmcipio
incondicional de la nación má~ favorecida.

ARTIGO XI

ARTíCULO XI

O Governo dos_ Esbdos Cnidos
do Brasil ou o Governo da República Argentina, conforme o caso,
acolherá com simpa.tia as repr•3sentações feitas pelo outro Governo relativamente à cxermção
dos regulamentos 0 conYênios
aduaneiros, ao cumprimento das
formalidades alfmJdcgáriaa, e à
aplicação das leis e r~gulamcntos
sanitários destinados à proteção da
vida humana, animal ou vegetal.

E! Gobierno de la República de
los Estados Unidos de! Brasil o e!
Gobierno de la República Argentina, según el caso, acogerá con
simpatia Ias presentaciones hechas por el otro· Gobierno, relativas a la ejecución de los regiamentes y convenios aduaneros. ai
cumplimiento de las formahdaàes
aduaneras y a la aplicación de las
leyes y reglamentos sanitarios
destinados a la protección d\: Ia
vida humana, animal o veg~tal.

Se o Governo de um dos p~ises
fizer representações c:o do outro
quanto à aplicàção de-qualquer lei
ou regulamento sanitár!o, destinado à proteç.ão da vida humana,
animal ou vegetal, B, se houve:.·
desacordo a esse -respeito. 00nstituir-se-á a pedido de qualquer'

Si el Gobierno de uno de los dos
países hiciera presentaciones ai
dei otro en cuanto a la aph1~-ación
de cualquier ley o reglamento sanitario, deStinado a la· prot.ección
de la vida humana, animal o vegetal, y si hubiera desacu~~rdo a
ese respecto, se constituirá, a pe-

deles, uma comissão técnica, na
qual ambos ·serão repre.sent.ados, c
que terá por fim ex:1minar a Inatéria e submeter recomendações
aos referidos Governos.

dido de cualquiera de ellos, una
comisión técnica, en la cual ambos estarán representados, v que
tendrá como fin examinar Ià materia y someter recomenjaciones
a los referidos Gobiernos.
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Sempre que isso for realizavel,
o Governo de um ou outro pn.fs,
antes de aplicar um:t tm~did:t nova
de carater sanitário, consultará, a
esse respeito. o do ontro paí3._ para
que, tanto quanto for eompativel
com o objetivo da medicta· pro.ietada, se reduza ao mínimo possivel
o prejuizo que da sua adoção possa
sofrer o comércio .jo müro país.
As disposições deste parágrafo não
se aplicarão a ações relativas aüs
embarques que incidam em medidas sanitárias em vigor,_ ou a
ações que se basei"em TI<! legislação
sobre produtos alimeotícios e farmacêuticos.

Siempre que ello fuera realiza ..
ble, el Gobierno de uno u ot.ro
país, antes de aplicar una medida
ilueva de carácter sanitario, r,onsultará a ese respeCto ai del otro
país, para que en cuanto fuera
compatible con el objetivo de la
medida proyectada, se red uzca ai
mínimo posible el perjuicio que
por su adopción pueda sufrie el
comercio del otro país. Las disposiciones de este párrafo no se
aplicarán a aciones relativas a los
embarques que incidan em medidas sanitarias en vigor, o a acciones que se basen en la legislJción sobre productoS alime-::1tieios
y farmacéuticos.

ARTIGO XII

ARTíCULO XII

Haverá liberdadf! de trânsito
terrestre e fluvial ~ntre o Brasil
e a República Argentina, lunto
para pessoas como para mercadorias, ficando umas e outras
isentas de quaisquer impostos, encargOs ou restrições que não sejam aplicadoS; às DesHoas e mercadorias de qualquer outro puís,
nem se refiram às jespesas d0correntes· do próprio trânsito.

Habrá libertad de tránsitu terrestre y fluvial entre la República
de los Estados· Unidos dei Brasil y
la República Argentina, tanto paru
personas como para mercancíae,
quedando unas y otras exentas de
cualesquiera impuestos, fJDEgaeiones o restricciones que no sr~an
aplicados a las personas y mBrcancías dei propio país, ni se :efier·an
a los gastos provenientes dei propio trânsito.
La precedente exención no exime, sin embargo, de la vl::mción
consular, ni se extenderá a léls diversas tasas percibidas para cubrir
los gastos efectivos inherenles al
trânsito, como se a:! almace.1aje,
eslingaje, fletcs ferrovia,·ios o
fluviales, derechos de estadistica y
similares; pero és tas no sertw, en
ningún caso, superiores a las que
se cobren a los produtos o mcrcancías de un tercer país cualquiera; y, en cuanto se "'e.fien a
los fletes, a aquellos que ~e }Jerciben. pm· los transportes ..:n la
misma distancia y el mismo medio de transporte.

A isenção precedente não cUspensa, porem, o "visto" consular,
nem se aplicará às diversas taxas
percebidas para cobrir os gastos
efetivos decorrent~s do trânsito,
como sejam-:_ armaz.:::onagons. guiudagem, fretes ferro\_,iários ou fluviais, direitos de ~~statfstic:t e similares. mas estes não set·ào. em
Caso algum, superiore15 aos qÚe se
cobram aos produtos ·ou mercadorias de um terceiro país; e, no
que se refere aos fl'ete.c:;, aos que
se percebem pelos transportes Ala
mesma distância e no mesmo meio
de transporte.
ARTIGO Xf!I

ARTíCULO XIII

A recíproca liberdade de trfmsito para as duas Altas Partes
Contratantes, estipulada nJ artigo
anterior, aplicar-se-á particularmente ao tráfico d1reto de merca-

La recíproca libertad de t!'ánsito para las do.') Altas pq_rfes
Contratantes, ·estipulada en el Artículo anterior. se aplicará fGPecialmente al tráfico directo de
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dorias de cada uma delD.s com os
seus respectivos ten·itórios no
Alto Uruguai e nv rio Paraná e
com a República do Paraguai, o
qual poderá ser feito tanto por vja
terrestre como fluvial, sern outras
restrições que não as destinadas a
prevenir ou reprimi!· o contrabando, e sem que essas mesmas
sejam de natureza a causar no
trajeto o aumento nos fretes a
pagar.
Parágrafo umco. Para mais
facil cumprimento uesses compromissos, e para reguLl"<', de modo

geral, o tráfiCo de :(ronteiras, Of
Ministérios da Fazend:1 das duas
Altas Partes Contratantes expedirão, no mais breVe prazo possível e de comum acordo, as instruções a serem aplicadas às relações entre as alfândegas de_Uruguaiana e Paso de los Libres, Itaqui e Alvear e São Borja e Santo
Tomé, bem como entre os postos
alfandegários nas duas margens
do rio Uruguai.

mercancias de cada una de ellas
oon sus respectivos territol"ios Pn
el Alto Uruguay y en el rw Paraná y con la República dd Paraguay, tráfico que podrá ser hecho tanto por vía terrestre como
fluvial, sin otras restricciones
que no sean las destinadas à prevenir o reprimir el contrabando y
sin que esas nfismas sean Jc to l
naturaleza que oausen demol'a 0n
el trayecto o aumento en-·los ·fletes a pagar.
Inciso único. Para más fácil
cumplimiento de esos cornp:omisos y para reglamentar de modo
general el tráfico fronterizo, los
Ministerios de Hacienda de las
dos Altas Partes Contratantes expedirán, en el más breve :;;>lazo r.osiblo y de común acuerdo, las mstrucciones a ser aplicadas a las
relaciones entre las aduanas de
Uruguayana y Paso de los LiJJres,
ltaquí y Alvear y San •3o:da y
Santo Tomé, asi como también entre los puestos aduaneros en las
dos márgenes dei rio Uruguay.

ARTIGO XIV

ARTICULO XIV

Com o fim de assegurar e comprovar a origem das mercadorias
importadas·, as autoridades de um
e outro país poderão exigir que
as mesmas venham acompanhadas
de um certificado de origem, que
será expedido: pelas autoridades
sanitárias competentes, para a exportação de vegetais ou parV35 de
vegetais e de produtos de origem
animal, sempre que os mesmos estejam sujeitos a exame ou amílise: e pelas associações comer ..
ciais gerais ou de 'Classe, 'para exportação dos demais produt,os.
Esses certificados serão visa.•ios
pelas autoridades ou entidad-es que
designe o país importador.
O visto consular nestes certificados será gratuit.o.

Con el fin de asegurar y comprobar el origen de las mercancías
importadas, las autoridades lje uno
y otro país podrán eXigir oue las
mismas vengan acompafiachls do
un certificado de origen, el que
será expedido: por las autm~jdades
sanitarias competentes, para la
exportación de vegetales o {fartes
de vegetales y de productus de
origem animal, siempro ::{110 los
mismos estén sujetos a examen o
análisis; y por. las asociaci'Jnes comcrciales generales o de clase,
para la exportación de los demás
productos. Estas certificados serán visados por las autoridades· o
entidades que designe el pais importador.
La visación consular de estas
certificados será gratuita.

ARTIGO XV

ARTICULO XV

Aos recipientes e "invólucros vazios que acompanharem mercadorias importadas para o consumo

A los recipientes y envases va.
cios que acompafiem Ias merc.mncías importadas para el consumo
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do país, será aplicado o regime
aduaneiro alf em vigor. Os que
forem, porem, marcados e conduzirem mercadorias destinadas à
reexportação ficarão isentos de
quaisquer impostos ou restrições
que não sejam medidas· de simple.:;
fiscalização.
Ficarão igualmente isentos de
quaisquer impostos ou taxas em
ambos os paises, sendo-lhes concedida a entrada em regime temporário, mediante caução dos direitos, os invólucros e recipientes
que contiverem mercadorias, destinadaS a sair do país para poderem ser novamente aproveitados,
os quais terão a correspondente
baixa no momento de sairem do
território.
Este tratamento aduaneiro será
concedido apenas às vasilhas que
possam ser identificadas na sua
saida pelas marcas ou sinais indeleveis que ostentarem ao entrar
no país, devidamente registadas
pelas alfândegas, ou que admitam
a marcação por estas no caso de
não existirem aquelas ou de ser·~rn
deficientes para o fim pelas mesmas procurado.

del país, se les aplicará el régimen aduanero allí en vigor. Los
que, sin embargo, estuvieran r.1ar-·
cactos y condujeran merca:w~as
destinadas a reexportación, quedarán libres de cualesquiera iwpuestos o rcstricciones que :10 sean
medidas de simples fiscaliza01ón.
Quedarán igualmente 1ibi es de
cualesquiera impuestos o tasa~ en
ambos paíSes, siéndoles concedida
la entrada en régirnen temporario
mediante caución de los de:·cchos,
los envases y recipientes quf> C•Jntengan mercancias, destin·:1dos a
salir del país para poder ser nuevarnente aprovechados, los cuales
tendrán cl correspondiente d<::swurgo en el momento de salir del
terri to rio.
Este tratamiento aduanero será
acordado solamente a los envases
que sean identificables a 5U salida por las marcas o sefiaH-~6 ·:ndel.ebles que ostentaren al entrar
al país, debidamente registradt.:s
por las aduanas, o que adm1tun ··1
sefí.alamiento por éstas en ~a;O;G je
no existir aquéllas o de .ser rJ;~fi
cientes para el propósito perseguido las que tuvieren.

ARTIGO XVI

ARTíCULO XVI

Haverá completa igualdade de
tratamento para os navios nercantes das duas bandeiras, nas
águas marítimas e fluviais das
respectivas soberanias e autoridades, quaisquer que sejam os
portos de procedência e de destino, especialmente no que diz respeito ao acesso aos portos, sua utilização, uso e gozo das comodidades que eles oferecem à navegação, às operações comereüus
para os navios, suas cargas e passageiros. e às facilidades de 0arga
e descarga.
1. Para os efeitos do presente
artigo, são considerados como de
bandeira nacional os navios matriculados, tripulados e navegados
segundo as leis dos respectivos
paises.

Habrá completa igualdad de
tratamiento para los navíos mercantes de las dos banderas, en las
aguas marítimas y fluviules de las
respectivas soberanias y autondades. cualesquiera que senn lOS
puertos de proeedencia y dB destino, especialmente en lo q-ue respecta al acceso a los puertos, su
utilización, uso y goce de las comodidades que ellos ofrer.en a la
navegación, a las operaciones cornerciales de los navíos. su"'3 cargas y passajeros, y a ias . facilidades de carga y descarga.
1. A los efectos del presente
Artículo. son considerados como
de bandera nacional los navfos
matriculados, tripulados y que
naveguen según las leyes de los
respectivos países.
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2. En todó lo que se refiere ai
2. Em tudo que se refere à arqueação e calado dos navios, es- arqueo y calado de los na rios. espécialmente para o cálculo dos pecialmente para el cálculo de los
emolumentos a serem cobrados so- emolumentos a ser cobrados sobre
bre tal base, continua em vigor a tal base, continúa en vigOr la ConConvenção brasileiro-argentina de vención brasilefio-argentina de 20
20 de novembro de 1857, compr·o- de noviembre de 1857, Jomprovando-se a tonelagem, seguqdo 9 bándose el tonelaje segúli el -Artíart. 8. 0 da mesma, por um Jerti- culo ~. 0 de la misma, por un cerficado da autoridade fiscal do pGr- tificado de la autoridad fiscal dei
to de procedência, ou, na falta de puerto de procedencia, o, a falta
certificado, pela exibição do pas- de certificado. por Ia exhibiciJn
dei pasaporte dei navío.
saporte do navio.
3. A igualdade de tratamento
3, La iguald:td de tratam lento
estabelecida neste artigo não se establecida en este articulo P.o se
aplica, porem, à navegação de ca- aplica, sin embargo, a Ia navegabotagem, que será regulada de ción de cabota:je, que será reg-laconformidade com as leis de cada mentada de conformidad 00n ias
umà das Altas Partes Contra- leyes de cada una de las Altt~s
tantes, as quais examinarão, · pos- Partes Contratantes, Ias cuales
teriormente, a. possibilidade de e:X:aminarán, posteriormente, Ja
estender, reciprocamente. até de- posibilidad de extender, ~~~cipro
terminado limite das re"speotivas camente, hasta determinado lícostas marítimas e fluviais, as mite de Ias resPectivas costas mavantagens e restriçõeS da sua pró:.. ritimas y fluviales, las ven!.ajas y
pria navegação.
restricciones de -su propia navegación.
ARTIGO XVII

ARTíCULO XVII

As Altas Partes Coritratar.tes
Las Altas Partes Contrafantes
comprometem-se a tomar as me- se comprometeu a tomar todas Ias
didas necessárias, de acordo com medidas necesarias, de acuerdo
a sua própria legislação, poi ini- con su propria legislación, por
ciativa dos poderes públicos ou iniciativa de los poderes públicos
das partes interessadas, para ga- o de las partes interesadas, para
rantir, nos seus respectivos ter- garantir, en sus respectivos f.erriritórios, contra toda forma de con- torios, contra toda forma de comCOri.'ência desleal nas transaçôes petencia desleal en las transacciocomerciais, os produtos naturais ncs comerciales, los -prndw~tos
ou fabricados originários da outra naturales o fabricados originarias
Alta Parte Contratante.
de la otra Alta Parte Contratante.
1 . ""Em consequência, compi'O1 . En consecuencia, se commetem-sé a proibir, por apreensão prometeu a prohibir, por apreltenou qualquer outro nieio :tpro- sión o cualquier otro medio apropriado, ·a importação, fabriOJação priado, la importación, Ia t\..bricaou venda, nos respectivos terri- ción o la venta en sus respt::c·ti vos
tórios, de Pl'odutos que contenham territorios, de práductos que llemarcas, nomes, ·inscrições ou ven marcas, nombres, inscr-ipcioquaisquer outros sinais que com- nes o cualquier otras sefiales que
portem falsa- indicação sobr~ a comporten una' falsa indicación
origem e a espécie, a natureza on sobre el origen y la especie, la naa qualidade do produto,
turaleza o la cualidad del produeto.
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2. Por falsa indicação de natureza ou qualidade- entende -se,
tambem, a adulteração de produtos pela adjunção de substâncias
que, mesmo não nocivas, à saude,
lhes alteram a essência e as propriedades, ainda que conservando
a aparência e o sabor.

2. Por falsa indicación de naturaleza o cualidad se entiende
también la adulteración de produetos por adición de substancias
que, aunque '·no sean nociva:::; para
la salud, les alteren la eseucia y
las propiedades, aún cuando conserven su apariencia y sabor.

ARTIGO XVIII

ARTíCULO XVIII

Com o firp de realizar um trabalho continuado.,de incremento do
corrtércio re·cíproco, ·e de procurar
seu eciuilíbrio, as Altas Partes
COntratantes conveem em estabelecer duas comissões mistas· comerciais, no Rio de Janeiro e em
B Jenos Aires, formada cada uma
por representantes de um e outro
Governo.
No caso que sobrevenha qualquer divergência técnica sobre a
interpretação ou aplicação deste
Tratado, e não sendo possivel chegar-se a acordo direto por via diplomática, as Altas Partes Contratantes se comprometem a não aplicar nenhuma medida que possa
ser prejudicial à outra, antGs de
submeter a controvérsia ac estudo
da respectiva comissão mista para
que a mesma formule recomendações aos respectivos Governos.

Con el fin de realizar una labor
continuada de incremento dol comercio recíproco, y de procurar
su equilibrio. se conviene en estáblecer dos comisiones mix~as comerciales en Rio de Janeiro y en
Buenos Aires, formada cada una
por representantes de uno y otro
Gobierno.

ARTIGO XIX
O presente Tratado entrará em

vigor no dia seguinte ao da troca
das ratificações, que se efetuará
na cidade do Rio de Janeiro, e a
sua vigência durará até um ano
após a data em que for denunciado por uma das Altas Partes Contratantes.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima mencionados assinam o presente Tratado, em dois
exemplares, nas línguas portuguesa e castelhana, e lhes· apõem
seus selos, na cidade de Buenos
Aires, aos vinte e três dias do mós
de .janeiro do ano de mil n:.vccentos e quarenta.

En caso de que· sobrevenga cualquier divergencia técnica bobre la
interpretación o aplicaeión de este·
Tratado y no siendo posible lJegar
a un acuerdo directo por vía diplomátic'a, las Altas Partes Contratantes se comprometeu a no
aplicar medida alguna que pueda
ser perjudicial a la otra, ant.es de
someter la controversia a tstudio
de la respectiva comisión mixta,
para que la misrna formule r·>->comendaciones a los respectivos Gobiernos.
ARTíCULO XIX
El presente Tratado ent!·ará en
vigor el día siguiente al df'i canje
de ratificaciones, que se efec.tuará
en la ciudad de Rio de J aüeiro y
su vigencia durará hasta un afío
después dei día en que fum·a àenunciado por una de las dos Alias
Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plempotenciarios arriba nombrarlos sus..:.
criben el presente Tratado, hecho
en dos ejemplares en Ias lengnas
portugup,sa y castellana, oue haccn igualmente fe, y le aplwan
sus respectivos sellos, en la ciudad de Buenos Aires, a los vemtitrés dias del mes de enero del afw
mil novecientos cuarenta.

(L, S.) OSWALDO ARANHA.
(L. S.) JOSÉ MARIA CANTILO.

ATOS DO 'PODER EXECUTIVO

428

TABELA "A"

NOTA - As taxas e as disposicões contidas nesta tabela serão
aplicadas, a partir do dia em que entrar em vigor o Tratado, aos artigos existentes nos armazens das alfândegas e mesas de rendas, entreposto& ou trapiches alfandegados, cujos direitos ainda não tiverem
sido satisfeitos, bem como aos artigos importados depois dessa data,
de acordo com o disposto no artigo 7 do decreto n. 24.343, de 5 de
junho de 1934.
ABREVIAÇõES - Kg.: quilograma; Ton.: tonelada; P. R.: peso
real; P. L.: peso legal; P. B.: peso bruto.

NÚMERO HA
TARIF.\
BRASILEIRA

UNIDADE

ARTIGOS

DE
MEDIDA

'l'AXAS CONVENCJONo'lDAS (EM
MIL RÉIS

PAPEL)

37
86

106
225

229

230
232
235

237
238

239
240

Badanas brancas e de cor ....
Carnes verdes ou frescas por
frigorificacão ou outro vrocesso:
De carn,eiro ................ .
De aves e caça, de qualquer
qualidade
. . .......... .
Enchovas em azeite, pasta de
enchovas, enchovas . em salmoura e peixe seco ...... .
Ameixas, cerejas, damascos, figos, maçãs, melões, morangos, pêssego, peras, uvas e semblhantes, frescas ou verdes
Frutas secas em geral (smn
açucar), excetuando os cocos
ralados . . .............. .
Polpas de frutas, em geral
Alpiste, apinço e outros cereaL;;,
simples ou em mi.slura, vara
alimentação do pássaros
Favas alimentícias, excetuado
feijão e ervilhas .......... .
Milho:
Milho próprio para pipocas e
quebrado ou pilado tcangwa)
Tomates:
Em massa, sem mistura de
frutas
............... .
Trigo:
Em grão, descascado ou pilado
Cereais, hortaliças e legumes:
Quaisquer eh) conserva de qualquer qualidade, com ou sem
mistura de frutos, em massa,
exceto de tomates, ou de outro modo preparados ..... .

Kg P. L.

11$410

Kg P. B.

$697

Kg P. B.

1$300

Kg P. L.

Livre

Kg P. L.

Livre

Kg P. L.
Kg P. L.

Livt·e
Livre

Kg P. B.

$597

Kg P. B.

$465

Kg P. B.

$640

Kg P. L.

3$120

Ton. P. B.

Kg P. L.

62$100

2$600
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NOTA - Las tasas y las disposiciones contenidas en esta Planilla,
serán aplicadas a partir del dia de entrar en vigor el Tratado, a los artículos existentes en los almacenes de las Aduanas y receptarias aduaneras, entrepuertos o trapiches aduaneros," cuyos derechos no hubieran
sido aún satisfechos, así como a los artículos importados después de
esa fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto
n. 24.343, del 5 de junio de 193/L
ABREVIACIONES- Kg.: kilogramo; Ton.: tonelada; P. R.: peso
real; P. L.: peso legal; P. B.: peso bruto.

NÚMERO EN
LA TARIFA
BRASILENA

37

86

!06
225

229
230
232
235
237

238
239
240

UNIDAD

ARTíCULOS

DE
MEDIDA

Badanas blancas y en colores
Carnes frescas o refrigeradas
por frigorificación o otro proceso:
De ovino ........... , ...... .
De aves y de caza, de cualquier
calidad . . ............... .
Anchoas en aceite, pasta de anchoas, anchoítas en salmuera
y pescado -seco ........... .
Ciruelas, cerezas, damascos, higos, manzanas, melones, frutillas, duraznos, peras, uvas y
semejantes, frescas o refrigeradas . . .............. .
Frutas desecadas en general,
sin azúcar, exceptuado coco
rallado . . .............. .
Pulpa de frutas en general
Alpiste, mijo y otros cerealcii,
simples o en mezcla, para.
alimentaci_ón de pájaros
Habas alim'enticias, excluído
porotos y arvejas ......... .
Maíz:
Peque:fio, propio paar flor de
n;.aíz ~ ~uebrado o pelado
( cang10a )
.......... .
Tomates:
En pasta sin mezcla de frutos
Trigo:
En grano, descascarado o pelado ................... .
Cereales, hortalizas y legnmbres:
Cualesquiera en conserva de
cualquier calidad, con o sin
mezcla de frutos, en pasta,
excepto c;le tomates, o preparados de otro modo' ....... .

DERECHOS
CONVENCIONADOS (EN
MIL REid
PAPEL)

Kg. P. L.

!!$440

Kg. P. B.

$697

Kg. P. B.

1$300

Kg. P. L.

Libre

Kg. P. L.

Libre

Kg. P. L.
Kg. P. L.

Libre
Libre

Kg. P. B.

$597

Kg. P. B.

$465

Kg: P. B.

$640

Kg. P. L.

3$!20

Ton. P. B.

62$100

Kg. P. L.

2$600
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NÚMERO NA
TARIFA
ARGENTINA

ARTIGOS

UNIDADE

DE
MEDIDA

DlREITOS
ADUANF.IROS
CONVRNCIONADOS

($ 0/S)

245

248

252
254

255

259
371
398

545

Aspargos em conserva ...... .
Aspargos e alcachofras frescor:;.
Farinhas de trigo .......... .
NOTA - Mantida integrahnente a nota n. 51 da Tarifa brasileira.
Massas alimentícias:
Bolacha·s e biscoitos· ordinários
para animais ............. .
Bolachas, bolachinhas e bisemto de outra qualquer qnalidade e os sem fermento
(ázimo} ............... .
Idem, de glutem ............ .
Pães comuns de água e sal e os
sem fermento (ázimo) .....
Idem, adicionados de açucar.
leite, mel ou ovos (pães
doces}
.............. .
Aletria, macarrão, talharim e
outras massas alimentícias
semelhantes . . .......... .
Alhos, soltos, em molhos ou em
résteas ................. .
Batatinhas para sementes
NOTA- As batatinhas destinadas á sementeira se concederá isenção da taxa de expediente, ficando unicamente
sujeitas ao adicional de 10 %,
Batatas alimentícias ......... .
NOTA - As batatas alimentícias originárias da República
Argentina importadas nos
meses de maio a outubro inclusive, aplicar-se-ão os direitos de $323 por kg peso
bruto.
Cebolas e cebolinhas:
Soltas, em résteas ou em molhos
Vime." ................... .
Palha:
Para vassouras e fins semelhantes, inclusive hastes de
trigo e filamentos de raizes , .
Livros (1):
Para leitura, inclusive jornais,
periódicos e revistas:

Kg P. L.

I<g P. ll.

Ton. P. L.

2$600

Livr·e
154$990

I<g P. L.

$545

Kg P. L.
Kg P. L.

2$600
2$080

I<g P. L.

1$560

Kg P. L.

3$900

Kg P. B.

1$560

Kg P. L.
Kg P. L.

1$170
Livre

Kg P. B.

$340

Kg P. L.
Kg P. B.

1$170
$187

Kg P. B.

$272

(1) Ficarão livres de direitos aduaneiros e outras taxas.
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NÚMERO EN
LA 'J:A!UFA

UNIDA!)

ARTíCULOS

BRASILE.~A

DE
MEDIDA

DERECHOS
CONVENCIONADOS (F.N
MIL RÉIS

PAPEL)

245

248

Espárragos en conserva
Espárragos y
alcauciles
frescos
.............. .
Harinas:
De trigo ................... .
NOTA - Se mantiene íntegramente la nota n. 51 de Ia Tarifa brasilefla.
Pastas alimenticias:
Galletas y biscochos ordinarios
para animales ........... .

Kg. P. L.

2$600

Kg. P.B.

Libre

Ton. P. L.

Kg. P. L.

154$900

$5-15

Galletas, galletitas y bizcoehos
de cualqu.ier otra calidad y
los sin fermento (azimo)
Kg P. L.
2$601)
Idem de gluten ............. . Kg P. L.
2$080
Panes comunes de agua y sai
y Jos sin fermento (azimd)
Kg P. L.
1$560
Idem adicionados de azúcar, leche, miei o huevos (panes
dulces) . . .............. . Kg P. L.
3$900
Fideos, macarrones, tallarines y
otras pastas alimenticias semejarttes
............ . Kg P. B.
1$560
252
Ajos, sueltos, en atados o en
ristras . . ............... . Kg P. L.
1$170
254
Papas para semill.a ......... . Kg P. L.
Libre
NOTA - A las papas destinadas para semilla se cdncellerá
la liberación de la tasa de expediente, quedando s··jetas
unicamente ai adicional de
10 o/o.
255
Papas alimenticias ......... . Kg P. B.
$340
NOTA - Las papas alimenticias originarias de la República Argentina, que se importen en los meses de mayo
a octubre inclusiVe, abonaY.<i.u
um derecho de Kg P. B. $323.
259
Cebollas y cebollinas:
Sueltas, en ristras o en atados . Kg P. L.
1$170
371
Mimbre .................. . Kg P. B.
$187
398
Paja:
Para escobas y fines seme.jantes, inclusive tallos de trigo y
filamentos de raíces ...... . Kg P. B.
$272
545
Libras: (1)
Para lectura, inclusive diarios,
periódicos y revistas:
(1) Quedarán libres de dereehos aduaneros y otras tasas.
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NÚMERO NA
TARIFA

BRASILEIRA

II

TAX4-S CON-

UNIDADE

ARTIGOS

DE
MEDIDA

Avulsos, brochados, cartonados
ou encadernados com capa revestida de papel e dorso oú Kg P. L.
lombada de pano ou couro .
NOTA - A título de recipt·oeidade, será concedida isenç.ão
de direitos de importação
para consumo e demais taxas
aduaneiras, quando de origem argentina.
Extratos:
Vegetais, colorantes e curticentes:
Secos, moles ou líquidos, para
cortume:
'fon. P. L.
De quebracho .............. .

I
I

VENCIONA-

DAS (EM'
MIL RÉIS
PAPEL)

Livre

716$740

TABELA "B"

Os produtos mencionados na presente Tabela, ·originários da R~pú
blica dos Estados Unidos do Brasil, pagarão, ao entrar na Argentina, os
direitos aduaneiros seguintes:
NÚMERO NA
TARIFA

DE

TAXAS CONVENCIONADAS (E!'If

MEDIDA

MIL RÉIS

UNIDADE

ARTIGOS

BRASILEIRA

PAPEL)

Castanhas do Pará, com case-a
Castanhas do Pará e castanhas
de cajú, descascadas ...... .
Bananas . . , ............. .
47
49
Cacau em grão ............. .
49 !>IS Cacau em massa ou em pó sem
adição de açucar nem outra
substância estranha ...... .
52
Café em grão .............. .
NOTA - Livre dos 10 % adicionais.
65
J ar in a ou marfim vegetal ou
caroços de ·Guaiaquil pà'ra a
indústria . . ............ .
NOTA - Livre dos 10 % adicionais.
84
Cocos chamados do Brasil ou do
Paraguai ............... .
89 bis Palmitos em conserva ........ .
105
Farinha de mandioca ....... .
110
Ananazes e abacaxís ....... .
Abacates, frutas de conde, man114
gas, sapo~ís, cajús e mamões
37 bis
38 bl.:5

Kg

Livre

Kg
Kg·
Kg

Livre
Livre

Kg
Kg

0,0384
0,033072

Kg

0,004

Kg
Kg
Kg
Kg

Livre
Livre
Livre
Livre

Kg

Livre

0,0256
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DERECH08

NÚMERO EN
LA TARIFA
BRABILENA

956

ARTtCULOS

UNIDAD
DE
MEDIDA

CONVBNCIONADOS (EN
MIL IlÉIB
PAPE!,)

Sueltos, a la rústica, encartonados o encuadernados con tapas revestidas de papel y dorso de payo o cuero
Kg P. L.
NOTA - Cuando sean· "j~ "o"ri~
gen argentino, se concederá a
título de reciprocidad, la
exención de derechos de importación para el consumo y
demás tasas aduaneras.
Extractos:
Vegetales, colorantes y curti entes:
Secos, semi sólidos o l!quidos,
para curtiembre:
De quebracho
Ton P. L.

Libre

...............

716$7!0

PLANILLA "B"

Los productos mencionados en la presente planilla, originarias de
la República de los Estados Unidos dei Brasil, pagarán, a su entrada
en la República Argentina, los derechos aduaneros siguientes:
NÚMERO EN
LA TARIFA

UNIDAD

ARTíCULOS

Argentina
Castaíías de Pará, con cáscara .
Castaíías de Pará y castafias de
cajú, descascaradas ....... .
Bananas ................. .
47
Cacao en grano ............. .
49
49 bis Cacao en pasta o en polvo, sin
adición de azúcar ui de olras
substancias extrafias ...... .
Café en grano ............. .
52
NOTA - Libre dei 10 % arJicional.
J arina o marfil vegetal o car065
zos de Guayaquil para la induStria . . .............. .
NOTA - Libre dei 10 % adicional.
Cocos llamados dei Brasil o Pa84
raguay ................ .
89 bis Palmitos en conserva ........ .
Harina de mandioca ........ .
105
Ananás y abacaxis .......... .
110
114
Paltas, frutas de conde, mangas, zapotes, frutas de cajú y
Gol. de Leis - Vol. VIII

37 bis
38 bis

\ DERECHOS
CONVENCIONADOS

DE
MEDIDA

I

($

o/s)

Kg

Libre

Kg
Kg
Kg

Libre

Kg
Kg

0,0384
0,033072

Kg

0,004

Kg
Kg
Kg
Kg

Libre
Libre

Libre
0,0256

Libre

Libre
28
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NÚMERO NA
TARIFA

UNIDADE

ARTIGOS.

Argentina
171
210
212
249
250
346
1. 749

DE

MEDIDA

Laranjas e tangerinas ....... .
Feijão preto .... _........... .
Polpa de frutas em geral .... .
Erva-mate beneficiada ..... .
NOTA - Livre dos 10 % adicionais.
Erva-mate cancheada ....... .
NOTA - Livre dos 10 % adicionais.
Fumo em folha ou picado ....
Pinho branco sul-americano,
em tábuas ou pranchões, sem
cepilhar . . .........•....

NOTA - Livre dos 10 % adicionais.
1. 756
Madeiras, trabalhadas pu não;
em tacos para soalhos denominados "parquets",· até 2&
milímetros de .espessura:
Soalhos ordinários , ......... .
1.757
Soalhos finos .............. .
Madeiras de jacarandá e pau
1. 761
rosa, em tábuas ou pranchõe:s,
simplesmente serrados .... ,.
1. 764 bis Madeiras folheadas de jacarandá, imbuia, sucupira ou gacheta . . ............... .
1.942
Piassava em geral .......... .
Botões de jarina, marfim vege3.475
tal ou caroç.os de Guaiactu il
para roupas de homem ou senhora· . . · ............... .
Azeite de coco para uso indu~4.238
trial ................... .
. 4.. 292
Algodão fulminante (nitrocelulose) ................ .
4. 432 bis Borracha natural com não menos de 15 o/o de impu'i:-ezas ..
Leite de coco, pasteurizado ou
esterilizado, em laias ..... .
Livros impressos em geral, revistas, diários impressos e
periódicos científicos e literários, com ou sem ilustrações . . .............. .
NOTA- Ficam livres de direitos aduaneiros e outras taxas.
Bauxita ............... .

!TAXAS
CONVENGI,ONAI
I

DAS

($ o(s)

Kg
Kg
Kg
Kg

Livre
0,01664
Livre
0,06344

Kg

0,02195

Kg

0,4198

M2

0,068

M2
M2

1',152
1,692

M2

0,5376

M2

Kg

0,0768
0,0256

Kg

0,50176

Kg

0,0277

Kg

0,384

Kg

0,032

Kg

Livre

Kg

Livre

Kg

Livre

Nota - Alem dos direitos fixados na presente Tabela, continuará
cobrando-se, enquanto for mantido nas leis impositivas do país, o direito adicional de 10 o/o, criado pelo decreto n. 185; de 6· de outubro
de 1931, ficando unicamente isentos do mesmo os produtos nos quais
figura. mais acima uma menção expressa.
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NÚMERO NA!

l

TARIFA

Argentina
171
210
212
2MJ

250

346
1. 749

1. 756

1. 757
1. 761
1. 76-1

1. 942
3. 475

4.238

4.292
4 ~432

I

UNIDADE

ARTIGOS

papayas ............... .
Naranjas y mandarinas ..... .
Poro tos negros ..... ·........ .
Pulpa cte· frutas en general
Yerba mate elaborada ....... .
NOTA - Libre de! 10 % adicional.
Yerba mate canchada ....... .
. NOTA - Libre de! 10 % adicional.
Tabaco en haja o .picadura ...
··Pino blanco sudamericario, en
tablas o tablones, sin cepillar
NOTA - Libre de! 10 % adicional.
ii'Iaderas trabajadas o no, en
mosaicos para piso denominados "parquet", hàsta 25 milimetros de espesor:
Parquet, llamado ordinario ...
Parquet, llamado fino
Jacarandá y paio rosa, en tabl&s
o tablones, simplemente àserrados . . ............ ·, ... .
bis Maderas en chapas de jacarandá, imbuia, sucupira o "gacheta" . . ............... .
Piazaba en general ......... .
Botones de jarina o marfil vegetal o carozos de Guayaquil,
para ropa de hombre o sefiara . . . ................ .
Aceite de coco para uso induStrial
. . ............... .
Algodón fulminante (nitrocululosa) . . . . . . . . . . . . ,. ... .
bis Caucho natural C:on no menos
de 15 o/o do impurezas
Leche de coco pasteurizada o
esterilizada, en latas
Libras imprcsos en general, revistas, diarios impresos y periódicos, científicos y literarios, con o sin ilustraciones .
NOTA: Quedan libres de derechos aduaneros y otras tasa.s.
Bauxita
................ .

DE
MEDIDA

TAXAS CONVENCIONA-

II
I

DAS

($ o/s)

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Libre
Libre
0,01664
Libre
0,06344

Kg

0,02195

Kg

0;4198

M2

0,068

M2
M2

1,152
1,692

M2

0,5376

M2
Kg

0,0768
0,0256

Kg

0,50176

Kg

0.027'i

Kg

0,384

Kg

0,032

Kg

Libre

Kg

Libre

Kg

Libre

NOTA - Además de los derechos fijados en la presente planilla,
seguirá cobrando-se mientras sea mantenido en las leys impositivas
del p~Js, el derecho adcional de 10 o/o, creado por el decreto n. 185, de
6 de octubre de 1931, quedando exceptuados- del mismo únicamente
los productos enumerados más arriba en los cuales figura esa mención
expresa.

A'rQS DO'-PODER EXECUTIVO

E, havendo o Governo do Hrasil aprovado o mesmo Tratado, nos
termos acima transcritos, pela presente o dou por firme· e valioso
para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será cumprido
in\riolavelmente.
Em firtneza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é
selada com o selo das. armas da República e subscrita pelo Mip..istro
de Estado das Relações Exteriores.
·
Dada no Palácio da PreSidência, no Rio de Janeiro, aos quatro
dias do mês de novembro de mil novecentos e quarenta e um, 1-20.0
da Independência e 53.0 da República. ·
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 8.371 -

DE

11

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à sociedade anônima C{a. U. S. Harkson dp Brasil (Indústrias
Alimentícias) autorização para funcionar
O Presidente da República,. atendendo ao que requereu a sociedade anônima Cia. U. S. Harkson do Brasil (Indústrias Ahmmticias), com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, decreta:

Artigo único. É concedida à sociedade anônima Cia. !J. S.
Harkson do Brasil (Indústrias Alimentícias), autorização para funcionar, com os estatutos que apresentou, constantes de escritura pública ·lavrada em notas do tabelião do 11. 0 Ofício do Distrito Federal, a 24 de julho de 1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que -venham
a vigorar, sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independéncia
e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECH.ETO N. 8.372 -

DE

1~ DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Fernandes da Costa klatos a
pesquisar ouro, no município de Palma, do ~Estado de ki'inas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ··a, da -constituioão e nos termos do decretolei n. 1 . 985; de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Fernandes
da Costa Matos a pesquisar ouro em terras de sua propriedade, excluida a área onde se acha localizado o cemitério municipal, situa-
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das -no local denominado "Vila Cisneiros", no mumc1p10 de Palma,
Estado de -Minas Gerais, numa área de cinquenta hectares (50 Ha),
limitada por um paralelogramo, tendo um dos vértices na margPm
esquerda do Rio Pomba, na ponte da Estrada de Ferro Leopoldiua
Railway, a trezentos metros da Estação de Cisneiros, e cujos lados
adjacentes teem os seguintes rurhos magnéticos e comprimentos: sessenta e um graus sudeste (_61° SE), mil metros (1.000 m) e cinquenta
e um ·graus e trint.a minutos sudoeste (51 °30'SW), quinhentos e quarenta e cinco metros (545m). Esta autorização é outorgada mediante
as condições do artigo 16 do Código de Minas e seus .números I, II,
III, IV, VII, IX e outras do citado. Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para finS de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.

Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitaS às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O Ululo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500SO)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 373 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Adolpho Alves PereiTa a pesquisar mica
e associados no municipio de Conselheiro Pena, no Estado- de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1. 0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro Adolpho Alves
Pereira a pesquisar mica e associados nuJl1a área de cinquenla hectares e oitenta ares (50,80 Ha) situada no lugar denominado "Sapu..:.
caia", distrito de São Tomé, do município de Conselheiro Pena, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por uma· linha poligonal fechada que tem um vértice a mil e setecentos metros (1. 700 m), na
direção trinta e um graus sudeste -(31° SE) magnético da Igreja
existente no povoado "Sapucaia" e cujós lados, a partir desse vér-
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tice teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
e· q~arenta metros (24.0 m), sessenta e oito graus nordeste (68° NE);
trezentos e noventa e sets metros (396 m), vinte e sete graus sudeste (27° SE); duzentos e oitenta metros · (2'80 m), cinquenta e
quatro graus sudeste (549 SE); trezentos -e noVenta e cinco m~tros
(395 m), ·Seis graus sudoeste (6° SW); trezentos e oitenta metros
(380 m), setenta e nove graus sudoeste (790 SW); setecentos e cinquenta metros (750 m), trinta e oito graus no~oeste (38° NW); trezentos· e oitenta e cinco metros (385 m), qun;renta graus nordeste ( 40°NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Thlinas e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorizacão poderá utiliz8.r-.?.t3 do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e 1msteio
dos trabalhos.
Art.. 3.0 Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos e dez mil réis
(510$000) e será transcrito no· livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 ele dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53° da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.374 -

DE

12

DE DEZEMBRO' DE

194i

Autoriza o cidadão b1·asileiro José de Souza Vieira a pesquisar cristal de 1'0cha no municipio de Cm·velo, do Estado de Minos Gerais.
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Souza Vieira a pesquisar cristal de rocha .no lugar denominado_ "Barreiro",
em terrenos pertencentes ao mesmo, no distritO de Santa Rita do Cedro, município de Curvelo, Estado de Minas Gerais;· numa ái·ea de
um hectare e oitenta e cinco ares (1,85 Ha), limitada por um polígono rnistilíneo, tcndn um dos seus vértices situado à distância de
cento e quaren.ta e quatro metros (144 m), rumo magnético vinte e
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nove graus nordeste (29° NE) de uma marco de pedra existente no
lugar denominado "Tinguí", próximo ao córrego do Barreiro, e cujos
lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comp.rimentos e orientações magnétic~s: cento e quarenta e quatro metros (144 m),
vinte e nove graus sudoeste (29° SW) ; cento e vinte e quatrD m.etros (124 m), quarenta e- dois graus e trinta minutos noroeste
(42o 30' NW); cento e onze metros e cinquenta centímetros
(111,50 m), seis graus e trinta minutos nordeste (6° 30' NS), respectivamente, até o córrego do Barreiro, seguindo pela margem esquerda deste e para montante, até o vértice de partida. Esta auto.rização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII e IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decretO.
Art. z.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único .do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se ocorrererem os motivos previstos nos números I e II do citado
art. 2lt e no arL 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas es'tão sujeitas às servidões de
8o1o e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
ArL 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
mpartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste ttrtigo.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$000) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
·
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12. de dezembro de 191d, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duart11

DECRETO N. 8.375-

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Concede à "Mineração Paulista Ltda." auto1·ização pm•a funcionar como
empresa de mineração

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos diJ decreto-lei número 1.985. de 29 de janeiro de 19lt0 (Código de Minas), decreta:
Art. t.o E' concedida à "Mineração Paulista Ltda. ", sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Iporanga do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como empresa de mineração. de acordo com o art. 6.0 , parágrafo primeiro do
decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), fi-
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cando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as l~is
e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 5::t.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 376 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Oswaldo Sampaio, a pesqu.isar tungsteniJJ
e associados no município de Jundiai, Estado. de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei nómero 1.985, .de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oswaldo Sampaio
a pesquisar tungstênio e associados numa área de duzentos .hecta['es
(200 H a), situada nas fazendas de Rio das Pedras, Herro Azul, São
Pedro e outras, nas proximidades de Itupeva e Chave, município de
Jundiaí, Estado de São Paulo, área essa delimitada por um octógono
que tem um vértice na confluência do Rio Caxambú com o Rio Jundiai e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: mil e duzentos metros (1.200m), sessenta e cinco gr:;tUS
noroeste ( 65.0 NW) ; quatrocentos e quarenta metros · (440 m), quarenta e um graus nordeste (41.~ NE); quinhentos metros (500rn),
sessenta graus sudeste (60.0 SE); quinhentos metros (500 m}, trinta
graus nordeste (30. 0 NE); quinhentos metros (500 m), sessenta graus
noroeste (60. 0 NW); mil cento e sessenta metros (1.160m), trinta
graus nordeste (30. 0 NE) ; mil e cem metros (1.100 m), sessenta grans
sudeste (60° SE); dois mil metros (2.000 m), trinta graus sudoeste
(30. 0 SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus nún\eros I, I!, III, IV, VII, IX e
outras do oitado Código não expressamente mencionadas neste décreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para ·fins de estudo sob.re o minério e custeio
dos trabalhos.
Arl. 3. 0 Esta autorização será deelarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2-4
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozat·á dos favoi·es discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo ..
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Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, -que ·será uma vta
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos de réis (2 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da- Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120. 0 . da Independência
e 53.0 · da República.
GETULIO V.<\RGAS

Carlos de Souza Duarte

DECRETO N. 8.377

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Autor-iza o cidadão brasileiro Eduardo Rodriuues Chaves a pesquisar
grafita, manganês e associados nos· municípios de l)rados e Rezende
Costa, no Estado de Minas Ger·ais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~
re o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei numero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo Rodrigues
Chaves a pesquisar grafita, manganês e associados em terrenos da
Fazenda do. Sumidouro de Baixo, de sua propriedade, em duas áreas
situadas respectivamente no lugar "Espigão do Pasto da Ponte", distrito e município- de Rezende Costa e lugar ''Campos do Espigão do
Serrote", município de Prados, no Estado de Minas Gerais e tendo as
seguintes medidas: Primeira área de três hectares sessenta e nove
ares e trinta centiáres (3,69 30 Ha), limitada por um polígono ·tendo
um dos vértices situado à distância de quinze metros (15 m), rumo
magnético nove graus nordeste (9. 0 NE) da confluência do córrego
do Cascalho e rio Mosquito e cujos lados, a partir desse vértice, te-3m
os seg;uintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e setenta
-e sete metros (177m), rumo nove graus nordeste (9.0 NE) ; duzentos
e quarenta e cinco metros (245 m), rumo leste {E) : cento e sessenta
e cinco· metros (165m), rumo vinte e oito graus sudoeste (28.0SW);
cento e vinte e oito metros (128m), rumo sessenta e nove graus ..;u ..
doeste (69. 0 S\V); e oitenta e sete metros (87 m), rumo setenla e
oito graus noroeste (78. 0 NW) até o ponto de partida. A segunda
área ·de sete hectares sessenta e · quatro ares e dez centiares
(7,6410 Ha) é limitada por um polígono· tendo um dos vértices ·situado à distância de oitenta e três metros (83 m;, rumo magnético
vinte e oito graus trinta minutos sudOeste (28. 0 30' SW) da wufluüncia do riacho da Grota e córrego da Grata do Capão e cu.JOS
lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comp1·imentos e orientações magnéticas: trezentos e trinta e Sete metros ('337m), rumo
seis graus trinta minutos nordeste (6.0 30' NE): cento e setenta e
sete metros (177 m), rumo setenta e oito graus sudeste (78. 0 SE) ;
duZentos e cinquenta e dois metroS (252 m), rumo trinta e oito graus
sudeste (38.0 SE); duzentos e .dez metros (210 m). rumo sessenta e
oito graus trinta minutos sudoeste (68.0 30' SW) e cento e setenta e
dois meti·os ( -172 m), rumo oitenta e dois graus trinta minutos sudoeste (82. 0 30' SW) até o ponto de partida. Esta autorização é outor-
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gada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expres.eamerite mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 2G do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades visinhas estão sujeitas' ás servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.o O concesionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gúzará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo·.
Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será- uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e vinte mil réis (120$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS

Ca1'1os de Souza Duarte

DECRETO N. 8.378 -

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1941

o cidadão brasileiro Per(Jentino de A(Juiar a pesquisar cristal
de rocha no municipio de Buen6polis do Estado de Minas Gerais

~uto1'iza

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do Ut3creto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Pergentino de Aguiar
a pesquisar cristal de rocha numa área de cinquenta hectares (50 _Ha)
situada no lugar denominado Várzea do Coqueiro, distrito de 'feixeiras do município ·de- Buenópolis do Estado de Minas Gm·ais e delimitada por um retângulo que tem um vértice ·a setecent-os e cinquenta metros (750 m), na direção cinquenta e um graus sudoeste
(51° SW), da confluência dos córregos "Vargem" e "Teixeiras" e
cujos lados adjacenteS- a esse vértice teem os seguintes rumos e
comprimentos: sessenta e .um graus sudoeste (61° SW) e oitoc~ntos
metros (800 ln), vinte e nove graus sudeste (29° SE) e seiscentos
e vinte e cinco metros (625 m). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
II, I!I, IV, VII, IX ·e outras do citado Código hão expressamente
mencioiÍadas neste decreto.
·
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. 3_.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único ·do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da ·autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos míl réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minü=tério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam ·Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 -le dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza D-um· te.

DECRETO N. 8. 379 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·asileiro Salustiano Mm·ques do Vale a pesquisar
dgun mineral no municivio de óleo do Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 0onfere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Salustiano Marque-R
do Vale a pesquisar agua mineral em terras da fazenda "Espraiado"
situadas no município de óleo, Estado de São Paulo, numa área de vinte
hectares noventa e sete áres e sessenta centiares (20,9760 Ha), I. imitada por um polígono tendo um vértice à distância de treze-ntos e sessenta e sete metros (367m) no rumo três graus e quarenta e cinco
minutos noroeste (3° 45' NW) da ponte sobre o Ribeirão Espraiado, na
estrada óleo- Cerque-ira Cezar e-eujos lados teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte e cinCo metros
(425 m), treze graus e dez minutos noroeste (13° 10' NW); quatrocentos: e quarenta e nove metros (449m), oitenta e quatro graus nordestü
(8'40NE); q1.1.atrocentos e trinta e seis meh·os (43Gm), trinta e um
graus e quinze minutos sudeste-_(31° 15' SE); quinhentos e ü'itenta metros (580 ril), oitenta e um graus e vi ri te minutos sudoeste (81° 20'SW)'.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. -16 do Código de:l\finas e seus números [,li, IH. IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização" poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para .fins de estudo sobre o minério c custeio dos
trabalhos, ouvido o Departamento Nacional de Saude Pública.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único dO art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,. se o;::.orrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no
art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sUjeitas ·às servidões de
solo -e subsolo para os fins .da pesquisa, na forma dos arts. 39 e !JO do
citado Gódigo.

Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizadO pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será- uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e dez mil réis (210$0)
e :será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mine-ral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cw·los de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 380 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Orlando -a pesquisar rnanganês
e associados no município de Barbacena, Estado de Minas Gerais
O Preside:rite da. República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Orlando a
Pesquisar manganês e associados numa área de cinquenta hectares
(5'0 Ha) em terras de ·propriedade de Marinho SalgareUo, no Distrito
de Torres, município de Barbacena, Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhentos e vinte
metros (520m) na direção magnética de cinquenta e quatro graus
nord~ste (51.~: 0 NE) do marco quilométrico duzentos e trinta e três
(Km- 233) da Rodovia Belo Horizonte - Rio de Janeiro e cujos lados
adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros ( 1. OOOm), leste (E); quinhentos metros
(500m), sul (S). Esta autorização é outol'gada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e
outras do cittJ.do Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do· prOduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos;
Art. 3.0 Esta autorizaçãO será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do _Código de Minas se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. '*·o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da antorizaçãOt será· fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artig-o.
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Art. 6.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa. de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no. livro próprio da: Divisão de. Fomento da Produção
Mineral do Ministério. da: Agricultura,
Art. 7. 0 Revogam-se- as dispo.sições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de So-uza Dum·te.

DECRETO N. 8.381 -

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Horacio Bueno de Azevedo a pesquisar
minérios de manganês e associados no municipio de Conselheiro
La{aiete do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando ·cta atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Horacio Bueno de
Azevedo a pesquisar minérios de -manganês e associados no lugm•
denominado "Serra da Caixeta'\ em terrenos pertencentes a diversos;
no distrito de Santo Amaro, município de Conselheiro Lafaiete. Estado de Minas Gerais, numa área de setenta hectares (70 Ha), ).imitada por um polígon·o mixtilíneo, tendo um dos seus vértices situado
na confluência do córrego. do Buraco Fundo com o ribeirão do Lavador, e .cujos lados a partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e cinquenta If~(·tros
(150 m), .setenta graus sudeste (70° SE); oitocentos e cinquenta
metros (850 m) •. trinta e três graus e trinta minutos sudeste
(33030' SE); trezentos e dezesseis metros (316 m), quarenta e cinco
graus sudoeste (45° S\V); duzentos e quatorze metros (2H m),
oitenta e sete graus sudoeste (87° SW) oitocentos e quarenta e oito
metros (848 m), setenta e cinco g-raus noroeste (75° NW); quatrocentos e oitenta e quatro metros ( 484 m), trinta e nove graus c trinta
minutos nordeste (39° 30' NE), t'espectivamente, até a confluéncia
de um córrego no Ribeirão do Lavador, seguindo pela margem direita
deste, e para jusante, áté o vértice de partida. Esta autm·izaç5o é
outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas c
seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e 1msteio
dos trabalhos.
Art. s.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 21. e do art. · 26 do Código de l\1 inas, se
ocol'l~erem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 2't
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As pl:opriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo- e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5.o O concesSionário da_ aUtorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
disCriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de setecentos mil réis (700$0)
e será transcrito ·no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ãb Mineral do Ministério da Agricultura:
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 382 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Dispõe sobre exames de saude dos servidores civis dos Ministérios da
Marinha e da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere.
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:_
Art. 1.0 São considerados válidos; para todoa os efeitos, os laudos
dos_ exames e. inspeções de saude a que se submeteram, perante os
orgãos próprios dos Ministérios da Marinha ·e da Guerra, os servidores civis desses Ministérios, no periodo compreendido entre 23 de
maiode 1940 e 3 de dezembro de 1941.
Art. 2. 0 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 cíe dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 8. 383 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projetos e orçamentos para construção de variantes da linhll
e pontes na "The Great Western o{ Brazil Railway Company,
Limited" ·

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de

pagamen~o.
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DECRETO N. 8. 384 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projetos e orçamentos para construção em Barra Mansa,
na Rêde Mineira de Viação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a cons.trução de armaZem de tráfego próprio, dormitório para o
pessoal de tração e tráfego e cômodo para radiotelegrafia em Barra
Mansa, km 107,894, ·da linha de Angra dos Reis- a Monte Carmelo, da
Rêde Mineira de Viacão.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo. dos orcamentos ora aprovados, na importância total de réis
383:055$5 (trezentos e oitenta e três contos cinquenta e. cinco mil e
quinhentos réis), depois de apuradas em regular tomada de contas,
serão levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos" da Rêde, nos
termos do contrato em vigor.
Rio de Janeiro. 13 de dezembro de 1941. 120.0 da Independência

e 53.o da República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.385-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Outorga concessão à Companhia de Mineração e Metalurgia S. PauloParaná, para aproveitamento da queda dágua denominada "Salto
do Cavalcanti", no rio das Cinzas, no l'rfunicfpio de 1'omazína,
Estado do Paraná

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.386

-DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçmnento para a construção da estação de "Três
Ranchos", da Rede Mineira de Viação

Não foi publicado ainda no Diá1·io Oficial por falta de pagamento.
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DECR.ETO N. 8. 387 -

DE

13

194!

DE DEZEMBRO DE

Apro-va projeto e orçamento· para construção de edifício na Rede de
Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul

Não foi publica<lo ainda no Diário Oficial por falta

DECRETO N. 8. 388 -

DE

13

d~

DE DEZEMBRO DE

pagamento.

I 94!

Aprova projeto e orçamento de obras na Jtede de Viação Férrea
Federal do Rjo Grande do S•ü

Não foi publicado ainda no Diári_o Oficial por falta de pag-amento.

DECRETO N. 8. 389 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

!94!

Aprova a justificação das despesas feitas com a aqulsição de prédios
e te1-renos pela Companhia Docas de Santos.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovada a justificação apresentada pela
Companhia Docas de Santos e que com este baixa, rubricada pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério da Viação e Obras Públicas, das' despesas feitas, na importância total de 93:411$7 (noventa e três contos quatrocentos e
onze mil e setecentos réis), com a aquisição dos prédios e respectivos
terrenos à rua Dr. Manoel Tourinho ns. 47 e 49 e do terreno à
mes·ma rua n. 51, necessários à ampliação da área d·estinada às instalações do porto de Santos.
Parágrafo único. De acordo com o parágrafo 3.0 do artigo z.o,
do decreto n. 658-A, de 21 de fevereiro de 1936, é a Companhia
Docas de Santos, autorizada a levar a referida importância à sua
conta de capital adicional.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO l\'. 8.390-

DE 13 DE DEZEMBRO DE

1941

Ap?'ova m·ojelo e otçmnento pa1·a montagem e pintw·a de 'ltn'Ut supersl'ru.tura m.etálica na linha de Cacequ'Í,-Rio Grande, da Rede de
Y.iação Férrea. Federal do JNo Gru.nde do Sul

~ão

foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.392 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Api'ova projeto e orçamento para u ligação de Unhas da Rede
Mineira de V-iação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe tonfere o artigo 71, letra a, da Constiutição, decreta:
Artigo 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a ligação, em Garças, das linhas do Angra dos Reis a Monte
Carmelo e Garças a Belo Horizonte - km 600,680 a 604,288 da linha
de Angra dos Reis a, Monte· Carmelo, da Rede Mineira de Viação, e
autorizada a ·desapropriação da faixa indicada na planta, c o m
18.319 m2, e situada entre os km 600,779, da linha de Angra dos Reis
a Monte Carmelo e 604,288, da linha de Garças a Belo Horizonte.
Art. 2. 0 As despesas que forem realmente efetuadas até o máximo do orçamento Ol'a aprovado, na importância total de 171:16489
(cento e setenta e um contos cento e sessenta e quatro mil 8 novecentos réis), depois de apurados em regular tomada de contas, serão
levadas à conta do "Fundo de Tl-fclhoramentos" da Rede, nos termos
co contrato em vigor.
H.io de Janeiro; 13 de dezembro de 194.1,. 12. 0 da Independência
e 53.o da ·Hepública.
GE'rULIO VARGAS

João de Mendonça L-ima.

DECRE'ro N. 8.391 -

oE 13 nE nEzEMnRo DE 19/d

Aprova projeto e o1•çarnento para construção de wrn pontilhão na
Rede Mineira d"e Viação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe c-onfere o artigo 7'!, letra a, da Constiutição, decreta:
Artigo 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
Gol. cte Leis - Vol. VIII
29
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referentes à construção de um pontilhão de 9m50 de vão, no
km '*23,49/t, bitola de um metro - linha de Angra dos Reis a Monte
Carmelo .:_ da Rede Mineira de Viação.
Art. 2.o As despesas que forem realmente efetuadas at8 o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de ,26:241$0
(vinte e seis' contos duzentos e quarenta e um mil réis), depois de
apuradas em regular tomada de contas, serão. levadas à contn do
'~Fundo de Melhoramentos" da Rede, nos termos do contl'ato em
vigor.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 19/d, 12.o da Independ(\ncia
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.
DECRE1'0 N. 8.393- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1941
Apfova projeto e orçamento para construção de carros-correio e

baaaaem, na Rede Mineira de Viação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orç.amento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administraç.üo do Ministério da Viaç.ão e Obras Públicas, referentes à constrn.ção de dez ( 10) earros de correio e bagagem, para o aparelhamento do trec.ho de Patrocínio a Ouvidor, da
Rede l\'Iineira de Viaç.ão.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orç.amento ora aprovado, na importância total de 741:997$940
(setecentos e quarenta e um\contos novecentos e noventa e sete mil
novecentos e quarC'nta réis),· depois de apuradas em regular tornada
de contas, serão levadas à conta do "Fundo cte Melhoramentos" da
Rede, de acordo com a cláusula li, alínea a, do contrato em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e. 53.0 da República.
GETUJ~IO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.394- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1'941

Aprova projeto e orçainento para instalação de aparelhos seletivos
na Rede de Viação Fén·ea Federal do Rio Grande do Sul

Não. foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8.395-

DE

13

DE DEZEMB!to DE

1941

Apro.va projeto e orçamento para instalação de aparelhos seletivos
na Rede de Viação Ji'érrea Federal do Rio Grande do Sul

Não foi publicado ainda no Didt-io Of-icial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.396-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento pal'a instaf,ação de aparelhos seletivos na
Rede de Viação Férrea Federal do Rio G1·ande do Sttl

Não foi publicado aindh no Diátio Oficial por falta de pag·amento.

DECRETO N. 8.397-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprov(J projeto e orçamento para construções na Rede de Viação Fetrett
Federal do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.lgo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados, em substituição aos que baixaram
com o decreto n. 4, de 4 de janeiro de 1935, o projeto e orçam·~nto
que r-am este baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento de Departamento de Administração do Ministêeio da Viaçfw
e Obras Públicas, para a constcução do posto telegráfico com mora1tia
para o e.ncarregado, na Parada Fioriano 1\Iairlano, km 102.496, da linha dl' Santa Maria-Uruguaiana, da Rede de Viacão Férrea Federal do
Rio Grande do Sul.
Art. 2.o As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo ,·to orçamento ora aprovado, na importr\ncia total' de 61.747(;6
~ ;essenta e um contos setecentos ·e quarenta e sete mil e seí:::.centos
réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta de capital da t'inião, nos termos do parágrafo único 1o artigo 1°. do decreto-lei n. 552. de 12 de julho de 1938.
Art. 3.0 Para a conclusão dos serviç.os a que se refere o artigo
1.0 • fica marcado o prazo de oito meses, a contar da data em que a
ftede for notificada deste decreto.
Hio de Janeiro, 13 de dezembro de 1941, 120. 0 da Indepenclêncht
e 53.0 da República.
GETliLIO

VARGAS.

João de :Mendonça Lima·.
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DECRETO N. 8.398

-DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova p1'0}eto e m·çamento para construção de cinco vagões laticínios
para "The Leopoldina Railwa'lf Compa·ny, Limited"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra_. 'a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto c orçamento na importância de 208:748$3 (duzentos e oito contos setecentos e quarenta e
oito mil e trezentos réis), que com este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção de cinco
vagões de laticínios, destinados aos seeviços de "The Leopoldina Rail\vay Company, Limited".
Parágrafo único. Parte das despesas, depois de apuradas em ·regular tomada de contas, correrá por conta dos recUrsos de que dispõe
a verba do item 7 do programa de obras e aquisições de·materiais para
o quadriênió 19'!0 - 1943, aprovado pela portaria n. 352, de '19 de
junho de 1940, do referido Ministério, e o restante por conta da verba
de eventuais, do mesmo progran1a.
Rio de Janeim, 13 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirna.

DECRETO N. 3.399-

Extinaue

DE

Hf

ca1'(JOS

DE DEZEMBRO DE 19111

excedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. "/4, letra ·a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 , alínea 1Í, do decreto-lei n.· 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos um (1) cargo da classe L e um (1)
cargo da classe K da carreira de Naturalista do Quadro Permanente
do Ministério da Educação e Saude, vagos, o primeiro conforme
consta da relação nominal organizada- na forma do art. 5.o do decretolei n. 3.422, de 12 de julho de 1941, e o segundo em virtude do
falecimento. de Raimundo Lopes da Cunha, devendo a dotação cor-respondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiQões em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1941, 120.o da Independência

e 53.0 da Repliblica.

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8.400-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e m·çamento para construção de 5 cmTos restaurantes,
da Rede Mineira de Viação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 111, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam. rubricados pelo diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção de cinco (5) carros restaurantes, destinados ao
aparelhamento do trecho de Patrocínio a Ouvidor, da Rede Mineira
de Viação.
Art. 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 462:432$950
(quatrocentos e sessenta e dois contos quatrocentos e trinta e dois
mil novecentos e cinquenta réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas à conta do "Fundo de Melhoramentos"
da Hede. de acordo com a alínea a da cláusula TI do contrato em
vjgor.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro ele 1941, 120.0 da Independência
c 33.0 da República.

DECRJ;jTO N.

8.

401 -

GETULIO

VARGAS.

João de

~llendonça

DE 16 DE DÉZE:MBRO DE

Lima.

1941

Aprova o Regulamento pm·a o Cm·po do Pessoal SubaltA'rnn rln
Aeronáutica
O Presidente da República, usando da -atribuição que lhe- cohfere o art. 74 letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.o Fica aprovado o Regulamento para o Corpo do Pessoal
Subalterno da Aeronáutica (C.P.S. Aer.) que .a este acompanha,
assinado pelo lHinistro de Estado dos Negócios da Aeronáutica.
Art. 2.0 Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado Filho.
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Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica

CAPíTULO I
OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO

Art. 1.0 O Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica (C.P.S.Aer.),
tem c_omo objetivo prover os quadros, dos seus vários ramos, das
praças necessárias a guarnecer as unidades aéreas, as tropas e os
serviços da Aeronáutica.
Art. 2.o o C.P. S. Aer. compreende, inicialmente, os seguintes
ramos e quadros de pessoal combatente e dos serviços:

I -

De combatentes
A - Ramo da Aeronáutica

a) Quadro de Mecânicos de Avi_fio ................... .
b) Quadt'O de Mecânicos de Rádio ..................... .

Mecânicos de Armamento ............... .
Fotógrafos ........................... .
Artífices .............................. .
Manobra ....................... , ...... .

(Q.AV.)
(Q.RT.)
(Q.AR.)
(Q.FT.)
(Q.AT.)
(Q.MR.)

B - Ramo de Infantaria de Guarda
a) Quadro de Infantaria do Guarda ................... .

(Q.IG.)

Quadro
d) Quadro
e) Quadro
f) Quadro
c)

de
de
de
de

Dos serviços
Ramo dos Serviços
a) Quadro de Enfermeiros .......................•...
b) Quadro de Escreventes-Almoxarifes ............... .
B - Ramo da Taifa
li -

A -

a) Quadro do •raifeiros. . . . . . . . . . . . ................ .

(Q.EF.)
(Q.EA.)
(Q.TA.)

§ 1.0 Os quadros seri'io divididos em sub-especialidades, conformo

as necessidades do serviço.
§ 2.0 gssas sub-especialidades são fixadas por ato do !1-linistro
c possuem efetivos próprios.
CAPíTULO I!
DOS FINS E COMPOSIÇ1\0 DOS QUADROS

Art. 3. 0 Os quadros do C.P.S.Aer. teem por fim agrupar o pessoal habilitado para:
a) a manutenç_ão, insp_eção e conservação das aeronaves, dos instrumentos de bordo e eqmpamentos (mecânicos de avião);
b) os serviços de cornunic<:.ções rádio, em vóo e em terra, e a
manutenção dos seus ,respectivos equipamentos (mecânicos de i'ádio);
c) a manutenção das armas e engenhos bélicos usados a bordo
das aeronaves, inclusive seus instrumentos e equipamentos complementares (mecânicos de armamento);
d) os serviços fotográficos e cinematográficos, inclusive a manutenção do respectivo material (fotógrafos);
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e) a reparacão do material da Aeronáutica, em geral (Artífice);
auxiliar dos especialistas e dos artífices do Ramo de Aeronáutica e os serviç.os de transmissões e viaturas (Manobra);
g) a guarda, vigilância e defesa terrestre das bases, aeródromos,
campos de pouso, estabelecimentos e instalaç.ões da Aeronáutica (Infantes de Guarda) ;
h) os serviç.os auxiliares de saude e higiene, assim como a manutenção do respectivo material (enfermeiros) ;
i) os serviços de mecanografia, escrita e intendência, e em particular os serviços dos almoxarifados e depósitos (escreventes-almoxai·ifes) ;
j) os servicos de alfaiataria, barbearia, cozinha, Iavandaria, padaria, sapataria e, em particular, os serviç.os de copa e manutenção
das instalações privativas dos oficiais (taifeiros) ;
Art. 4.0 Os efetivos do pessoal subalterno são estabelecidos na
lei de fixação das forças da Aeronáutica ou, quando necessário, em
lei especial.
§ 1. 0 Esses efetivos são distribuidos pelos graus dâ hierarquia
militar previstos para cada quadro e sub-especialidade.
§ 2. 0 São graus da hierarquia militar no C. P. S. Aer., salvo
para os taifeiros:
f)

Bub-Oficial .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .
Primeiro Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Segundo Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Terceiro Sargento . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • • . . • . . • . . . . . .
Soldado de 1.• classe . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .
f\oldado de 2.• classe . • . . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
§

a. o São

(SO)
( 18)
( 28)
( 3S)
(CB)
( Si)
( S2)

graus da hierarquia militar para os taifeiros:

Taifeiro Mór . • . . ........................••..•......
Taife.iro de 1.a classe
•raifeiro de 2.a classe
o

o

•

•

•

(TM)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.o • •

(Ti)

o •• o o •• o o •• o. o o o • • • • • • • • • • • • •

( T2)

CAPITULO I!I
DA CLASSIFICAÇÃO DO PESSOAL NOS QUADfiOH

Art. 5. 0 Ao verificar praça o soldado é inicialmente

clasoific~do

em um dos quadros de Manobra ou Infantaria de Guarda segundo as
necessidades de preenchimento de vagas nos efetivos gerais.
Parágrafo único. Dentro do pessoal classificado na forma deste
artigo, que haja completado a instrução básica de recruta, são escoihidos os soldados que devam ser transferidos para os quadros de
Erifermciros e Escreventes-Almoxarifes.
Art. 6. 0 A classificação do pessoal nós Quadros de Mecânicos de
Avião, de Mecânicos de Rádio, de Mecânicos de Armamento, de Fotógrafos e de Artífices é· feita, na graduação de Terceiro Sargento, após
habilita<:-ão nos cursos respectivos.
Art. 7.o Ao verificar praça, o taifeiro é classificado no Quadro
de Taifeiros, na sub-especialidade a que se destinar servir·
Parágrafo único. Aos taifeiros será J4inistrada nas Bases ou
Unidades, a instrucão básica de recruta.
o

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 8.0 A praça ao atingir em um quadro a graduação de Terceiro Sargento é nele considerada corno definitivamente classificada,
sendo, em consequência, vedada sua poaterior transferência para
outro quadro do G. P. S. Aer.
CAPITULO IV
DA INCORPORAÇÃO

Art. o.o A incorporação no C. P. S. Aer. é feita, dentro dos
eontingéntes anuais, nas Bases, Unidades ou Escolas/ como estabelecimento na Lei do Serviço Militar.
Art. 10.

É

incorporado como· Soldado de 2.a classe:

o sorteado ou voluntário para o serviço da- Aeronáutica;
o caíldidato à matrícula nas Escolas que satisfizer alem das
condições para incorporação como voluntário. as exigidas nos respectivos regulamentos.
Art. 11. É incorporado como Taifeiro de 2.a classe, o voluntário
pa'ra servir no Ramo da Taifa, que, alem de satisfazer as condições
para incorporação cOmo voluntário, possua habilitacão para o desempenho das funções de urna das sub-especialidades do Quadro de Taifeiros.
Art. 12. É incorporado como· voluntário especial, para E:ervir
em funções auxiliares que devam ser desempenhadas por· militares,
para as quais não haja quadros privativos TI{! Aeronáutica ou para
suprir as deficiências ocasionais de pessoal em especializações de
formação demorada, - o voluntário que .o:;atisfizer às seguintes condições:
a) ser reservista de urna das corporações armadas;
b) for julgado com aptidão física para o serviço militar, em inspeção de saude;
c) estar dentro da idade de permanência no serviço ativo;
d) demonstrar conhecimento profissional da especialidade cor!'e·spondente, mediante prova em exame de habilitação;
e) apresentar atestado de boa conduta.
§ 1.0 Essa incorporação é feita na graduação correspondente à
função a desempenhar·.
§ 2.o O incorporado de acordo com as condições estabelecidas
neste artigo não ocupa vaga nos efetivos dos quadros e não concorre
á promoções.
Art. 13. Ao ser incorporada a praça receberá um número de
ordeni assim formado:
a) os dois primeiros algarismos da esquerda, pelos finais do nno
de incorporação;
b) os dois seguinte~, pelo indicativo númerico da Unidade ou Estabelecimento onde a praça foi incorporada;
c) os demais, pelo· número de ordem cronológic.a em que s13 efetnon n incorporação, no estabelecimento e no ano considerado.
§ 1,0 Esse número de ordem, seguido de abreviação da graduação,
elo sobrenome e das iniciais dos nomes, será obrigatoriamente usado
para identificação da praça em todos o·s atos de sua vida militar.
§ z.o A praça que já tenha servido na Aeronáutica manterá, em
easo de nova incor~ração, o seu número de identifica-ção anterior.
a)
b)
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CAPíTULO V
DO

TEMPO

DE

PERMA~ÊNCIA

NO SERVIÇO
GAJAMENTO

DD

ENGAJAMENTO

E

REEN-

Art. 14. O tempo inicial de permanência em serviço e ·os tempos
de duração do engajamento e do reengajamento são os fixados na Lei
do Serviço Militar.
Art. 15. O engajamento e o reengajamento são concedidos aos
Cabos, Soldados e Taifeiros, pelos Comandantes de Bases, Unidades ou
Escolas e aos Sargentos pela Diretoria do Pessoal.
Parágrafo único. Os limites das percentagens para o engajarqeillo e reengajamento, são fixados pelo Ministro, de acordo com os
contingentes anuais.
Art. 16. As praças da Aeronáutica ativa em operações de guerra
que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigadas serão,
f!utomaticamente, havidas como engajadas ou reengajadas até quando
o Governo julgar conveniente.
CAPITULO VI
DAS PROMOÇÕES

Art. 17. As promoções no C.P. S. Aer. se operam segundo as
normas gerais estabelecidas no Estatuto dos Militares, com <lS peculiaridades fixadas no presente regulamento.
§ 1.0 As promoções são efetuadas:
a) a sub-oficial, por ato do Ministro;
b) a sargento e taifeiro-mor, pelo Diretor Geral do Pessoal;
c) a cabo, soldado de 1.a classe e taifero de .La classe, fJelos
Comandantes de Corpos ou Unidades.
§ 2.o As promoções teem lugar duas vezes no ano: em 3 de maio
e em 23 de outubro (Dia do Aviador). para preenchimento ú.as vagas
existentes nos vários quadros, dentro dos efeito::: fixados para cada
graduação.
Art. 18. O aceSso de uma graduaç:,ão à outra obedece aos prin-cípios de antiguidade, se)eção, merecimento e brayur:-)_, Este último
só aplicavel em caso de guerra.
Parágrafo único. No aeesso às várias graduações, os pl'incíoios
a que se referem este artigo são aplicados nas seguintes proporções:
- a Soldado de 1.a classe: a totalidade por seleccão;
- a Cabo: a totalidade por seleccão;
- a Terceiro Sargento: a totalidade por seleção (aiJl'O\·ação ew
curso de formação);
- a Segundo Sargento: uma por merecin1ento, três por antiguidade;
- a Primeiro Sargento: uma por mereeimento, uma flOr antiguidade;
- a Sub-Oficial: três por merecimento, uma pOr ,mt.guirlade;
a Taifeiro 1.a classe: a totalidade por seleção;
- a Taifeiro 1\Ior: três por rnereeimento e uma por antiguidade.
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Art. 19. Por qualquer dos princípios salvo o ri e bravura, o
acesso só poderá ter lugar quando satisfeitos os requisitos cte:
u) interstício;
aptidão física;
aptidão profissional;
d) boa conduta civil e militar;
e) espírito militar.
Parágrafo único. E' considerada como aptidão profissional- para
promoção a 3.0 Sargento, a aprovação em curso de formação do·
b)

c)

~argento.

Art. 20. Os requisitos para acesso são avaliados:
a) o interstício, pelo cômputo do tempo efetivamente pasE=ado
em serviço ativo, na graduação;
b) a aptidão física, em inspecão de saude;
c) a aptidão profissional, pelo grau de capacidade, precisão e
rendimento revelado na execução dos serviços da esp~cialidade; pelo
espírito de iniciativa; dedicação ao serviço e à profissão;
d) a boa conduta civil, pela correção no procedimento, nos atos
da vida civil; a militar, consoante as manifestações de subotdinaçiit)
e respeito aos superiores, à exigência no tratamento com os subor-dinados e ao cumprimento dos deveres militares;
e) o espirito militar, pela dedicação à corporação, Pxpontaneidade no cumprimento de deveres, aptidão para o mando, aspecto
marcial e correção nos uniformes.
Art. 21. O interstício mínimo de _permanência obrigatóri~ nas
várias graduações é:
- como Soldado de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 meses
- como Soldado de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 meses
- como Cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ano
- como Terceiro Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 anos
- como Segundo Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 nnos
- como Primeiro Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 anos
- como Taifeiro de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ano
- como Taifeiro de 1.8 classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 anos
Parágrafo único. Para os cabos com- o curso da Escola de Especialistas o interstício é o tempo fixado para o estágio nesta graduação antes da classifieação definitiva nos respectivos quadros, como
Terceiros Sargentos.
Art. 22. Para at> promoções por merecimento, !llém dos requisitos exigidos no art. 19, é ainda necessário a praça ter ating·icto, no
respectivo quadro, por ordem de antiguidade, o primeiro terço para
os Primeiros Sargentos; o primeiro quarto para os 8~gnndos Sargentos; o primeiro quinto para os Terceiros Sargentos.
Parágrafo único. Os taifeiros só poderão ser_ promovidos ao
atingirem a primeira metade do quadro.
Art. 23. A satisfação dos requisitos para promoção é ~omprova~
da nos "assentamentos" e nas "fichas de informações" das praças.
§ 1. 0 O "assentam·ento individual" constitue o histórico completo
da vida militar da praça. São seus elementos essenciais:
- dados relativos à incorporação, engajamento e reengajamf_mto;
- promoções, elogios e punições;
- baixas ao hospital e licenças de qualquer na_tureza;
- pagamentos de vencimentos e de uniformes;
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- lugares onde exerceu suas funções, com descr1minação dos
respectivos encargos e atividade aéreas.
§ 2.0 As "fichas de informações 1', de carater individual, constituem os elementos de avaliação periódica da atividade da praça, em
relação à sua aptidão profissional~ conduta e espírito militar.
§ 3.0 Na avaliação dos requisitos constantes da ·'ficha de informações" serão adotados os conceitos: insuficiente, regular, bom, muito
bom e excepcional que terão como peso em grau, respectiv<lmente:
i, 2, 3, 4, 5.

Art. 24. Cabe à Diretoria do Pessoal apurar os elementos necessários ao processamento das promoções e elaborar :.}S lista., do pessoal habilitado ao acesso, quando este depender de ato do ~Unist.ro on
do Diretor Geral do Pessoal, por intermédio de uma Comissão -Especial, de carater permanente, constituida pelos oficiais Ch~Jfes de
Divisão da Diretoria do Pessoal.
Parágrafo -único. Cabe diretamente aos Comandantes das Unidades ou Escolas a apuração dos elementos referidos neste mtigo,
quando o acesso depender de ato seu, de acordo com us c!ispositivos
que regularem: o assunto.
Art. 25. As listas de acesso .são organizadas semestr<1lmente e
se destinam:
a) às promoções por antiguidade;
b) às promoções por merecimento.
§ 1.0 Nas listas de promoções por antiguidade as praças s5.o
colocadas, em cada quadro, segundo a ordem em que devem ser promovidas, obedecido o rigoroso critério de antiguidadE\ 'entre os aptos
na graduação.
§ 2.o Nas listas de acesso por merecimento =1s praças são grupadas. dentro dos respeetivos quadros, segundo o grau de mérito
relativo.
Art. 26. A promoção compete, em cada quadro:
a) pelo principio de antiguidade, à praça de maior vntiguidade
na graduação que satisfaça os requisitos exigidos;
b) pelo princípio de mer·ecimento, à praça escolhida Jielo Ministro ou Diretor Geral do Pessoal, dentre as qtÚ3 figurarem nas
listas de acesso.
Art. 27. A promoção das pracas classificadas po"r horilo1ogia se
processa somente pelo princípio de antiguidade e juntamente com
a promoção, nas mesmas condições, das que lhes são homólogas.
Parágrafo único. Quando uma praça de um quadro for promovida por merecimento e houver outra a ela homóloga, esta última
manterá o seu número na escala, passando a ser llomóloga da que
yenha a ocupar o mesmo número que o seu.
Art. 28. Nos quadros postos em extinção as promoções se pror.essarão apenas pelo princípio de antiguidade. B~rá promovida por·
esse critério a praça com os requisitos gerais que completar na graduaçãot um tempo de serviço efetivo igual à media do tempo em
que, nesta graduação, permanecerem as praças dos demais quadros.
Parágrafo úhico. O cálculo da média de permanencia a que se
refere este artigo é feito em função das promoções no ano anterior.
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CAPiTULO VII
DO LICENCIAMENTO,

DA EXCLUSÃO E

REINCLUSÃO

NO

SERVIÇO

Art. 29. O licenciamento das praças se faz por conclusão do tempo

de serviç'o inicial, do engajamento ou do reengajamento, como dispõe

a Lei do Serviço Militar.
Art. 30. A exclusão e reincluSão na ativa, compreendendo a
agregação, a transferência para a reserva, a .r~forma, o licenciamento, a exclusão e a reversão ao serviço da Aero11áutica se processa
de acordo com os princípios estabelecidos no Estatuto dos Militares
e mais disposições especiais em vigOr.
CAPiTULO VIII
DOS DIREITOS, VENCIMENTOS E VANTAG:hNS

Art. 31. As pr·>ças gozam dos direitos estabelecidos no Estatuto
dos Militares.
Art. 32. Os vencimentos e vantagens são fixados no Código de
Vencimentos e Vantagens para os militares da Aeronáutica.
CAPiTULO IX
~DOS

UNIFORMES

Art. 33. As praças usam os uniformes, insígnias e distintivos
militares correspondentes à graduação e quadros. a que pertencerem,
constantes do Plano de Uniformes do Pessoal Militar da Aeronáutica,
na conformidade do respectivo regulamento.
Art. 34. Teem direito à percepção gratuita das pe1)as componentes
do uniforme os Cabos, Soldados e, Taifeiros.
Parágrafo único. As peças de que cogita esta artigo, serão distribuídas nas épocas regulamentares e de conformidade com as tabelas
mandadas adotar pelo Ministro.
Art. 35. Os Sub-Oficiais e Sargentos, mediante aquisição _por
conta própria, são obrigados a possuir, em bom estado as peças de
uniformes constantes do respectivo plano nas qttantidades fixadas
r. elas tabelas em vigor.
Art. 36. Os uniformes especiais de abrigo pam o exercício das
atividades em vôo são fornecidos pelas Unidades Aéreas, a cujas
cargas pertencem.
CAPiTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A movimentação das praças constitue atribuiÇão da
Diretoria do Pessoal, à qual compete providenciar para que se,jam
mantidos completos, ou convenientemente distribllldos, os efetivos
existentes.
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Parágrafo único. Os Comandantes de Zonas p!.lderão movimentar
as praças dentro de sua Zona. Essa movimentaçi'i;) só pode ser feita,
(mtretanto, dentro das lotações previstas, dela se dando, obrigatoriamente, comunicação à Diretoria do Pessoal.
Art. 38. Em cada Zona Aérea, haverá uma ou mais Bases 'ou
Unidades especialmente designadas, pela Diretoria do Pessoal, para
recrutar, incorporar e ministrar instrução de 1'ecrutas ao pessoal
destinado aos estabelecimentos e serviços, aquartel~r as praças em
trânsito, aguardando comissão ou que estiverem presas aguardando
processo.
Art. 39 ._ Os pormenores para execução das disposições do presente regulamento constituem objeto de Instruções baixadas pela Diretoria do Pessoal.
Art. 40. Os casos omissos neste regulamento serão regulados pelo
Ministro da· Aeronáutica.
CAPíTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 41. O C.P.S-. Aer., será inicialmente constituído pelas
praças oriundas da Arma de Aeronáutica do Exército e do Serviço
Geral de Aviação do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, como
estabelece o art. 8.0 do decreto-lei n. 2.961, de 20 de janeiro de 1941,
que criou o Ministério da Aeronáutica.
Art. 42. A classificação das pracas nos vários quadros do Corpo
do Pessoal Subalterno da Aeronáutica, decorrente da .fusão realizada
é feita, como estabelec~ este regulamento, de acordo com as equivalências entre as funções exercidas nos quadros de origem e as atribuidas ao pessoal dos quadros em que são incluidas.
§ 1.0 Para cumprimento do estabelecido no § 1.0 do art. 8.0 do
decreto-lei n. 2.961, de 20-1-941, a Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, deverá organizar, dentro de 30 dias contados da publicação
deste regulamento, a respectiva classificação do pessoal nos diferentes
Quadros.
§ 2.o Para a classificação de que cogita este artigo, e de conformidade com o estabelecido no § 1.0 do art. 2.0 deste regulamento,
ficam inicialmente criados os seguintes quadros e sub-especialidades:
A -

Quadro de Mecânicos de Avião, Mecânicos de Armamento, Fotógrafos e Manobra, sem sub-especialidades.

B -

Quadro de Mecânicos de Rádio, com as sub-especialidades:

a) de vôo (RT- VO) para a execução dos serviços rádio, a bordo
das aeronaves;
b) de Terra (RT-TE) - para a execução dos serviços rádio, em
terra.
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C -

Quadro de Art-i{ices, com as sub-especialidades:

a) AJustagem de Motores (AT-AM)
b) Carpintaria (AT-CP)
c)

Costura e Entelagem (AT-CE)

cl) Caldeiraria (AT-CL)

e) Desenhista (AT-DI) em extinção.

f) Eletricista (AT-EL)

g) Instrumento

(AT-IT)
Máquinas e Ferramentas (AT-MF)
Pintura e Indutagem (AT-PI)
Paraquedas (AT-PA)
Solda (AT-SL)
m) Vulcanização (AT-VU)
n) Viatura (AT-VI)
D - Quadro de Infantaria de Guarda, com as sub-especialidades:
a) Fileira (IG-FI)
b) Música (IG-MU)
c) Corneta e Tambor (IG-CT)
E - Quadro de Escreventes-Almoxari{es, com as sub-espe~

h)
i)
j)
l)

cialidades~

a) Escreventes (EA-ES)
b) Almoxarifes (EA-AL)
a)
b)
c)
d)
e)

F - Quadro de Taifeiros, com as sub-especialidades:
Alfaiataria (TA-AF)
Barbearia (TA-BA)
Copa (TA-AR)
Cozinha (TA-CO)
Sapataria (TA-SA)

G - Quadro de Pilotos (em extinção)
Art. 43. De conformidade com o artigo anterior, são classificados:
A) No Quad1·o de Mecânico de Avião, os Mecânicos de Avião da
Aeronáutica Militar e o pessoal do Quadro de Motores da Aviação
Naval. A sub-especialidade de .Montagem do Quadro de Estrutura
da Aviação Naval fica em extinção. Os Sub-Oficiais, primeiros, segundos e terceiros sargentos dessa sub-especialidade, são classificados neste Quadro em números ·homólogos aos mecânicos de ayião
e terão como hbreviação as letras AV-MD. Nestas mesmas condições serfw classificados neste Quadro os atuais artífices da Aeronáutica Militar que possuem o Curso de Especialista de Aviação,
realizado na Escola de Aviação Militar em 1931 e terão como abreviação as letras AV-ED.
B) No Quad1·o de Mecânicos de Rádio, na sub-especialidade de
vôo (RT-VO), os Rádios Eletricistas da Aeronáutica Militar e o pessoal da sub-especialidade de Telegrafia do Quadro de Menobra da
Aviação Naval. Os Meteorologistas, Rádio Aerologistas e Eletricistas
com o curso da Escola de Especialistas da Aeronáutica Militar e os
Meteorologistas do Quadro de Manobra da Aviação Naval, são classificados nessa sub-especialidade em números homólogos, ficando em
extinção; usarão às seguintes abreviações: ·Meteorologistas RT-MT.
Eletricistas R.T-EL e Aerologistas RT-Ae. - Na sub-esve.cialidn.de
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(RT-TE), os Rádio-Telegrafistas e Rádio-Aerologistas da
Aeronáutica Militar.

de Terra

C - No quadro de Mecânicos de Armamento, os Metralhadorcs
Mecânicos de Armamento da Aeronáutica Militar e o pessoal da subespecialidade de Armamento do Quadro de Manobra ,da Aviacão
Naval.
D - No Quadro de Fotógrafos, os Fotografas da Aeronáutica
Militar e o pessoal da sub-especialidade de Fotografia do Quadro
de :rvranobra da Aviação Naval.
E) No Quadro de Pilotos (em extinção), os Pilotos Aviadores
oriundos das Aeronáuticas Militar e Naval.
F) No Quadro de lvlanobra, os soldados de fileira da Aeronáutica
Militar que desempenham funções de serventes ou auxilia1·es artífices e os marinheiros dos Quadros de Manobra, Motores e Estrutura da Aviacão Naval. (Os terceiros sargentos da sub-especialidade
de Manobra da Aviação Naval são incluidos neste Quadro, ficando
entretanto em extinção esta graduação).
C) No Quadro de Artífices, na sub-espeeialidade de Ajustadotes
de Mot·ores ·(AT-AM) - os Ajusta dores de Motores da Aeronáutica
Militar. Na sub-especialidade de Carpintatia (AT-CP) - os Marcineiros da Aeronáutica Militar e o pessoal da sub-especialidade de
Carpinteiros do Quadro de Estrutura da Aviaç.ão Naval. Na sub-especialidade de Costura e Entelagem (AT-CE) - os EntelQ.dores Costureiros da Aeronáutica Militar. Na sub-especialidade de Caldeiraria (AT:..CL) - os Caldeireiros-Latoeiros, Serralheiros, Fundidores
e Ferreiros da Aeronáutica Militar e o pessoal da sub-especialidade
de Caldeireiros do Quadro de Estrutura da Aviação Naval. Na subespecialidade de De.senhista (AT-DI) em extinção " os Desenhistas
da Aeronáutica Militar. Na sub-especialidade de Máquinas e Ferramentas (AT-MF)· os Ferramenteiros, ·Frezadores, Torneiros Frezadores da Aeronáutica Militar. Na sub-especialidade de Pintura e
lndutagem
(AT-PI) - os Pintores-lndutadores da Aeronáutica
Militar. Na sub-especialidade de Solda (AT-SL) - os SoldadoresOxigénio e Soldadores da Aeronáutica Militar. Na sub-espeeialidade
de Vulcanização (AT-VU) - os Vulcanizadores da Aeronáutica Militar .N"a sub-especialidade de Viaturas (AT-VI} - os Mecânicos de
VIaturas da Aeronáutica Militar.
H) No Quadro de Enfermeiros, os EnfermeiroS da Aeronáutica Militar e o pessoal com o curso de Enfermagem de Medicina de Aviação.
I) No Qup.dro de lnfantm·ia· de Guarda, na sub-especialidade de
f'ileira (IG-FI) - o pessoal pertencente à Fileira da Aeronáutica Militar. Na sub-:-especialidade de Música (IG-MU) - os Músicos da
Aeronáutica Militar. Na sub-especialidade de Corneta e Tambor (IGC'f) - os Corneteiros e Tambores da Aeronáutica Militar.
§ 1.0 A classificação do pessoal na sub-especialidade do quadro de
Escreventes-Almoxarifes e de Taifeiros será feita como estabelecido
no Capítulo III deste regulamento, e de acordo com as instruÇões que
f(n'em baixadas pelo Ministro para o aproveitamento do pessoal militar deste Ramo, não pertencente à Aeronáutica, mas que está a serviço
(]o Mmistério.
~ 2.0 Para preenchimento dos efetivos iniciais, a critério do Ministro da Aeronáutica e mediante autorização do Ministro da Marinha,
serão classificados nos quadros de Escreventes-Almoxarifes e Taifei-
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ros em suas atuaiS graduações, respectú'amente, os Escreventes e _Fiéis
de.) Corpo do Pessoal Subalterno da Armada e os Taifeiros, atualmente
destacados na Aeronáutica, mediante requerimento dos interessados ao
Ministro da Aeronáutica. dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contado~ da publicação do presente regulamento.
Art. 44. Ao pessoal .classificado como homologo nos Quadros de
l\'lecünicos de Avião e Mecânicos de Rádio, será permitido prestar examE' àas matérias relativas à especialidade, constantes do programa do
2.o ano do curso respectivo da Escola de Especialistas de Aeronáutica.
Parágrafo único. Aqueles que obtiverem aprovação nestes exames, manterão a classificação anterior, por homologia, mas passarão a
eoncorrer tambem às promoções pelo pl'incípio do merecimento.
Art. 45. A classificação por homologia é feita, pela correspondCncia ela data de promoção à graduação.
§ 1.0 Não havendo a coincidência na data de promocão a classiifGal;fi,o por homologia se fará eom a praça de data de promoção imediatamente posterior, na graduação.
§ 2.o Quando no quadro existir mais de uma praça de igual data
de promoção a homologia se fará com a última daquelas.
§ 3.o Quando houver mais de uma praça a ser classificada por
homologia com a mesma data de promoção, a de maior antig~üdade
sBrá classificada como estabelecido neste artigo, a cada uma das outras
homologas as praças que se seguirem, no Quadro.
Art. 46. Enquanto a Lei do Serviço Militar não for revista para
enquadrar· o pessoqJ da Aeronáu·~ica, serão aplicados ao P.S.Aer. os
dispositivos constantes nos parágrafos deste artigo, relativos à incoriHH·ação, à permanência inicial em servico, ao engajamento e ao reengajamento.
§ 1.0 São. condições ·para incorporação como voluntário:
ser brasileiro nato;
ter idade entre 17 e 2 i anos, devendo apresentar no caso de
ser menor de 18. anos permissão legal (este limite será de 25 anos.
quando o voluntário se destinar ao desempenho de função técnica) ;
c) possuir aptidão física para o serviç.o militar, comprovada em
inspeção de saudc;
d) apresentar atestado de boa conduta.
§ 2. 0 É de dois (2) anos o tempo inicial de permanência em serviço para o voluntái'io.
§ 3.0 O engajamneto poderá ser concedido por doiS (2) anos às
praças que, ao completarem o tempo de serviço inicial, solicitarem esta
concessão e tiverem:
a) aptidão fÍsica para continuar· no serviço militar, julgada em
inspeção de saude;
b) comprovada capacidade de tralíàlho;
c) boa conduta civil e militar;
exeetuam-se as praças que obtiverem aprovação final nos cursos da.
Eseola de Especialistas, as quais_ serão obrigatoriamente engajadas
peiú períodQ previsto no regulamento respectivo, o qual será inicialmente de (5) ci:rlco anos.
§ 4.0 O reengajamento poderá ser concedido por dois (2) anos às
praças que o solicitarem, findo o prazo· de seu engajamento, desde que
sat.1sí'açam os mesmos requisitos exigidos para o engajamento. O reenga.jamento só poderá ser renovado, e por períodos de (3) três anos:
a) para os Sargentos especialistas e artífices;
b) para os Taifeiros.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1941. - !. P. Salgado Filho.
a)
b)
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DECRETO N. 8.402-

DE

17

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova tabela numérica para o pessoal ext-ranumerário mensalista da
Estação de Enologia de Parreiras, do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decret?:
Art. 1.0 Fica aprovada, para vigorar no corrente exercício, a anexa
tabela numérica para o pess_oal extranumerário mensalista da Estação
de EnOlogia de Parreiras, do Laboratório Central de Enologia, do l\0nistério da Agricultura.
Art. 2.0 A despesa correspondente, na importância de 73:200$0
(setenta e três contos e dm.entos mil réis), correrá à conta do crédito
especial aberto pelo decreto-lei n. 3._943, de 17 do corrente.
Art. 3.o nevogam-se a.s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos ·de Souza Dum·te.
ThUNISTtRIO -

AGRICULTURA

Centro NaCional de Ensino e Pesquisas Agronômicas

llEI-ARTIÇÃO: -

LABORATóRIO CENTRAL DE ENOLOGIA

(ESTAÇÃO DE ENOLOGIA DE PARREIRAS)
TABELA NUMÉRICA

Núnn~ro

1

1
1
1
2
1
1
1
1
1

Função

Agrõn,.,mo ............... .
Auxiliar de Agrônomo ..... .
Conservador ............. .
Auxiliar de Escritório ..... .
Praticante de Escritório ... .
Praticante de Escritório ... .
Laboratorista ............ .
Motorista . . ............. .
Tecnologista Auxiliar .... .
Tecnologlsta Auxiliar ...... .

Ref. de
salário

XVI
, IX
XIV
XI
III
IV
VIII
XI
XIII
XIY

Salário
mensal

1 :000$0
500$0
800$0
600$0
200$0
250$0
450$0
600$0
700$0
800$0

Despesa
anual

12:000$0
6:000$0
9:600$0
7:200$0
,, :800$0
3:000$0
5:400$0
7:200$0
8:400$0
9:600$0
73:200$0

11

Co!. de •Leis -

Vo!. VIII

30
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DECRETO N. 8. 403 -

17

DE

DE DEZEMBRO DE

1941

Manda observm· completa neutralidade na guerra ent1•e o Império do
Japão, de um lado, e a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Nova

.Zelândia, Austrália, União Sul-Africana e o Reino
Baixos, do outro.

dos

Países

O Presidente da República, considerando que, segundo comunicação oficial recebida, existe o estado de guerra entre o Império do
Japão de um lado, e a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Nova Zelândia, Austrália, União Sul-Africana e o Reino dos Paises Baixos, do
outro, decreta:
Ficam em vigor, e devem ser rigorosamente observadas em todo
o território nacional, enquanto durar o estado de guerra entre os referidos paises, as Regras do Neutralidade, baixadas com o decreto-lei
n. 1.561, de 2 de setembro de 1939, completadas pelos decretos-leis
números 2. 360, 2. 983, 2. 985 e 2. 986, respectivamente de 3 de julho
de 1940, 25 e 27 de janeiro de 1941, e modificadas pelo decreto-lei nú-

mero 2.M7, de 15 de janeiro de 1941.
Rio de Jancito, em 17 de dezembro de 19H, 120.0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO VARGA~.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 8./LO.t-

DE

17

DE DEZEMBRO DE

19H

Manda observa?'_ co1npte-ca neturalidade na gue1·ra entre a Grã-Bretanha e a União Sul-Africana, de um. lado, e a Finlândia, a Hun.-

yria e a Rumânia, do outro.

O Presidente da República, considerando que, segundo illformação oficial recebida, existe o estado de guerra entre a Grã-Bretanha
e a União Sul-Africana, de um lado, e a Finlândia, a -Hungria e Rumânia, do outro, decreta:
Ficam em vigor, e devem ser rigorosamente obser.vadas em todo o
território nacional, enquanto durar o estado de guerra entre os referidos paisos, as Regras de Neutralidade, baixadas com o decreto-lei
n. 1.561, de 2 de setembro de 1939, completadas pelos decretos-leis
números 2.360, 2.~83, 2.985 e 2.986, respectivamente de 3 de julho
de 1940, 25 e 27 de janeiro de 19_41, e modificadas pelo decreto-lei
n. 2. 947, de .15 de janeiro de 1 1)/.d.
Rio de Janeiro, em 17 de dezembro do 194-1, 120.o da I.ndependência e 53.0 da República.
GE'ruLIO

VARGAS,

Oswaldo ATanha.
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DECRETO N. 8.405

~DE

17

DR DEzE~mno DE

19/.d

Bevoga disposições do Regulamento aprovado por dec1·eto n. 15.934.
DE 22 de janeiro de 1923.
O Presidente da República, usando da atribuioão que lhe confere
o art. 74, letra a, da .qonstituição, decreta:
Art. 1.° Ficam revogadas as disposições do decreto n. 15. 934.
de 22 de janeiro de 1923 (Regulamento do Serviç.o Militar), das quais
decana a obrigacão para as Juntas de Alistamento :Militar e Capitanias dos Portos de notificar, por escrito, os Cidadãos alistados e sorteados convocados.
Art. 2.0 O contingente da primeira chamada será formado pelos
sorteados que tenham obtido no sorteio militar desde o n·úme?'O um
até ao número igu.al ao t1'iplo de consc1·itos a fo·pnecer, ficando assim
modificada a primeira parte do artigo 103 do citado Regulamento.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro d'e i 9/d, 12o.o da Indcoendêndn
r.; 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

EUJ·ico G. Dutra.

DECHE'l'O N. 8.1.06-

DE

17

DE DEZE)1BRO DE

19/d

Con.cede a·utorização para {uncionw· ao Banco Popular e 1tgricola de
Livr·amento (Sociedade Coperativa} com sede na CidadP. dn Livramento, Estado da. Baia

Não foi public<1do alnda

110

DECRETO N. 8. 407 -

lJiário O{icial pol' falta de pagamento.
DE

i 7 DE DEZE"MDRO DE 1911!

Autoriza o cidadão brasileü·o Jlloacyr Paletta de Cerqueira Lage a pesquisar mica e associados no m'lúticipio de Peçanha, Estado de Mi-

nas Ge1·ais ..

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfer·e
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.085,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arl. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moacyr Paletta de
Cerqueira Lage a pesquisar mica c associados numa área de quarenta
e sete hectare·s (47 Ha) situada na serra das "Escadinhas", distrito de
Coroací do município de Peç.anha do Estado de Minas Gerais e delimitada por um pentág-ono que tem um vértice a setenta metros (70 m),
na direção vinte graus nordeste {20° NE) magnético da fachada norte
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(N) da sede da faíenda de Maria Eduarda e cujos lados, a partir desse
vértice te em os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhento~ e vinte ·metros (520 m) e oitenta graus sudeste (80° SE), trezentos e oitenta metros (380m) e quarenta graus nordeste (40° NE),
quinhentos e quarenta metros (540 m) e Norte (N), quinhentos metros
(500 m) e oitenta e oito graus sudoeste (88° S\V), setecentos e sessenta
metros (760 m) e vinte graus sudoeste (20° SW). Esta autorização é
outorgada medianLe as eondições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. z.o O concessionário da autorizaç,ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio elos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 211 e do art. 2·6 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 211 e no
ar L. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas ás servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 O coneessionário da autorizaç,ão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. G.0 O título da autorização de pesquisa, que. será uma via autêntica deste decr:eto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta mil réis
(470$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Thiinistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em conh·ário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 191!1, 120.0 da· Independência e
53. 0 da República.
GETULiO V ARO AS.

Carlos de Sou.za Duarte.

DECRETO l\'. 8.408PrO'I"'I'Oga o prazo estabelecido
de 1941.

DE

pelo

18

DE DEZEM!lRO DE 19/,d

decreto n. 7.7/ii, de 28 de agosto

O Presidente da Hepública, atendendo ao que lhe expôs o Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, e usando
da atribuição que lhe confere o art. 7/j._, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica prorrogado, por 120 (cento e vinte) dias, n
prazo estabelecido pelo decreto n. 7. 741, de 28 de agosto de 1941, reyogando-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de dezembro de 19/d, 120.o da Indepêndtmcia
o 53.0 da República.
ÜE1'ULIO VARGAS

Dulphe P.inheiro Machado

469

ATOS DO :PODEH EXECUTIVO

DECRETO N. 8·. !±09

-DE

18

DE DEZE?.IBH.O DR

1941

Concede à sociedade an.ôninw "LaliC'inio União dos Fazendeh·os S. A."~
autorização panr continum· a {ttncionw·

N~.o

foi pnhlicndo ainda no Diário O(icial' por üdta de pagamento.

DECRETO N. 8. 410 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

_1941

Concede à sociedade anônima "Electrical Export Corporat-ion" auto1''ÍZação para continuar a -funcionw· na República

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima ''Electrical Export Corporation", com sede na cidade
de f\Vilmington, Condado de New CasUe, Estado de Delaware, Estados
Unidos da América, autorizada a funcionar na República pelo decreto
n. 6. 233, de 5 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima "Electrical Export
Corporation" autorização para continuar a funcwnar na República,
eom as alterações introduzidas em seus estatutos por deliberação
tomada pela reunião da diretoria, realizada a 16 de abril de 1941, e
sob as mesmas cláusulas que acompanham o decreto n. 6. 233, ficando
a aludida sociedade obrigada a cumprir integratmcnte as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sobre o ob.jeto da
referida autorização.
e

Rio de. Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 121J. 0 da Indepewlência
da Repúb)ica.

5~. 0

GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECHETO N' 8.

4H - D E

18

DE DE~E.\iBRO DE

19-11

A.P1'0Va os novos esletutos da Câmpanhia Aliança da Baía, adulcfdos
pela assembléia ge1·al de acionistas J'CUzada a 31 de ·rruúo de
1041, com as tnodi{icações introduzidas pela ctssembléia 1'C'alizada.
a 9 de outubro do mesnw ono _

O Presidente da República, atendndo ao que requereu a Companhia Alianca da Baía, com sede na cidade do Salvado1', capital do
Estado da Baía, autorizada a o!Jerar em seguros marítimos pelo deereto n. 4. 529, de 30 de maio de 1870, e em seguros terresh'es pelo
decreto n. 4.785, de 6 de setembro de 1871, e cartá-patente n. 16,
de 17 de junho de 1903, resolve aprovar os seus novos estatutos,
adotados pela assembléia geral extraordinária dos respectivos acio-
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nistas, realizada em 31 de maio de 1941, com as modificações introduzidas pela assembléia realizada a 9 de outubro do mesmo ano, inclusive a mudança do nome para Companhia de Seguros Alian::<l. d;l,
Baía, mediante as seguintes condições:

r
Os novos estatutos
a)

são aprovados com as seguintes alterações:

ao art. 27, após a palavra -

absoluta;

maioria

-acrescente·-se -

b) acrescente-se uma alínea ao art. 40 declarando que dos-lucros a que se refere o mesmo artigo, será deduzida a importttncia
necessária à constituição da Reserva para Retrocessões, nos terrno!S
da lei.

ll

As alterações consignadas na cláusula precCdent.e dPverão str
aprovadas em assembléia geral extraordinária dos ·acionistas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicçg_o
deste decreto.

rn
A .companhia conLimwrii sujeita integralmente às leis e teg;ulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da rwtorizaç.ão, a qUe alude o presente deceeto.
Rio de Janeiro, 18 de dezernbro de '194.L 120.0 da Jndf'Y?tVlôu-cia e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

D-ul.phe Pinheiro Machado.

DECRETO N.

s. H2

-

DE

18

DE DEZEi'>fBilO DE

1941

Ap1'ova os novos estatutos da Companhia Paulista de Seguros, adot-ados pela assembléia geral de acionistas, 1·ealizad:1 a 30 de rnaio
de 19111, com as alterações deliberadas pela as.~embléia geral doR
mesmos acionistas, 1'ealizada a 23 de- setemb1·o de 1941.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhiá Paulista de Seguros, com sede na Capital do .Estado de São Paulo,
autoeizada a fuücionar, pelo decreto n. 6.054, de 30 de maio de 1906,
em operações de seguros terrestres e marítimos, e pelo decreto n. 758,
de 22 de abril de 1936, em operaç.ões de _seguros e resseguros contra
riscos de acidentes do trabalho; resolve aprovar .3eus novos estatutos,
adotados pela assembléia geral extraordinária dos respectivos acionisLrts realizada a 30 de maio de 1941, com as alterações introduzidas
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pela assembléia -geral extraordinária dos acionistas realizada a 23 de

setembro de 1941, continuando a mesma sociedade integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes ou· que vierem a vigorar &obre
o objeto das autorizações a que alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 aa Independência e
53.o da República.
GETuLIO

v A-RGAS.

Dlllphe Pinhei-ro Machado.

DECRETO N. 8.ld3 -

DE

18

DE DEZE!\lBRO

Autoriza a firma. Bueno cf· CompL a comprar

DE 19/d

pedra~

p1'ecjosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta .de pag-amento.

DECRETO N. 8.1114 -

DE 18 DE DEZEMBRO DE 1941

Aprova, com alterações, os estatutos da Companhia de Seguros Marítinws e Terrestres Pelotense,adot-ados pela assembléia geral de
acionistas realizada a 25 de junho de 1941.

O Presidente da República, atendendO ao que requereu a Companhia de SeguroS Marítimos e Terrestres Pelotense, com sede na cidade de PeloLaS, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo decreto n. 5. 450, de 29 de ouLubro de 1873, e carta-_ratente
n. 14, da mesma data, resolve aprovar os seus novos çstatutos, adotados pela assembléia geral exLraordinária dos respectivos acionistas,"
realizada a 25 de junho de 1941, mediante as seguintes condições-:
I

Os noyos esLaLuj os são aprovados com as

seguintes

alterações:

a) no art. 11, o prazo de 10 (dez) dias para depósito das procm'ações na sede da sociedade, antes da data da realização da assembléia geral, será reduzido para 3 (três) dias.
b) no" art. 15, ser{t incluida uma cláusula com a seguinte redação:
"o necessário- para constituição do Fundo de Reserva para Rctrocessã01 nos termos da lei".
c) no art. 39, serão suprimidas as palavras: "por si e seus hcr-·
deiros ou sucessores".
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li

As alterações consignadas na cláusula pl'ecedente, deverão ser
aprovadas em assembléia geral extraordinária dos acionistas, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação deste
decreto.

m
A comranhia continuará sujeita integralmente às leis c regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre o objeto da autorização a que alude o presertte decreto.
Rio de Janeiro, l8 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinhei.ro Machado.

DECRETO N. 8.1d5 -

DE

18

DE DEZEl\lBitO DE

:l9H

Sttprirne ca1'gO ext-into

O Presidente ·da República, usando da atnbuiçáo que llle confere o artigo 71*, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1. 0 ,
alínea n, do decreto-lei n·. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Chefe de Portaria,
Padrão I-I, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadoria de Joaquim Ricardo Lopes, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contr<.írio.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 1.2.o.o ria Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRE'rO N. 8.416 -

DE

18

DE DEzE:rvmno DE

1911

Snp1·ime cw·go ext-into

O Presidente da H.epública, usando da atribuição que lhe eoufere o artigo 74, letra a, da· ·Constituição, e nos termos do artigo 1.o.
alínea n. do decreto-lei n. 3.195, de 14 do abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da qlasse 7, da carreira
de Conferente de Descarga do Quadro Suplementar do Ministério da

1173
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Fa~endn, vago em Yirlude da aposentadoria de Guilherme de Almc.ida,
ficando sem aplica~~fio a dotrrção c.orrespondente.
Art. 2. 0 Hevogam,-se as disposioões em contrário.

Rio de Janeiro, ·18 de dezembro de 19-41, J20.o da lnclependAncia

e 53. 0 da Hepúhlicn.

GETL'LIO VARGAS.

A.. de Sow:,a Costa.

DECRETO N. 8.-117-

S1.1primc

DE

18

cm'(JO

DE DEZEMBRÓ Dg 191~1

extinto

O Presidente da República, usando da atribU:ir;ão que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 19/.d, decreta:
Art. L° Fica suprimido um (1) cargo de Chefe de Porlal'ia,
Padrão 12, do Quadro Suplementar do 1Iinislério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadoria ele Augusto l?ischer de GouvP.él. fir,<Jndo
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em conlrát'io.

Rio de
c G3. 0 da

~Taneiro, ·18
Hepúbli~5a.

de dezembro de 19/d, 120. 0 da IndcpcndéudJ.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO .N. 8. !dS -

DE

tS

DE DBZE.}.-lBRO DE

1911

Supr-ime cw·go extinto

O Presidente da Itepúnnca, usanao da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, c nos termos do artigo L 0 •
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, ele 111 de abril de 19/d, decreta:
.Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe B, da caneirn.
de Escrivão, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da demissão de José Ferreira Tetéo, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo l\Iinistério.
Art. 2.o nevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezçmbro de 1941, 120. 0 da Independl':ncia
e 53. 0 dn Repú_blica.
G ETVLIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

474

ATOS DO PODEJl EXECUTIVO

DECRETO I\. 8.419-

SntJrime

DE

18

Ca1'{JO

DE DEZEMBRO DE

1941

extinto

O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos do artigo 1.0,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° FICa suprimido um (1) cargo da classe B. da carreil'a
de Estacionário, do Quadro único do Ministério da Agricultura, \·agO
em virtude da demissão de Gimol Azougue Zagury, ficando -sem nplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da HepúblicU.
GETULIO VARGAS.

CaTlos de Sottl.)a ·nnatte.

DECRETO N. 8.420-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

194-1

Antor·iza o c_idadão brasileiro Maciel Nnnes Coelho a pes(jn-isar mica e
associados no nmnidpio âe Peçanha, Estado de Jiinas Gerais.

O Presidente da Rebública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código çie lviinas); decreta:
Artigo 1. 0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro lVIaeiel Nunes
Coelho a pesquisar mica e associados numa área de sessenta hectares (60 Ha), em tenenos devolutas ocupados por Joaquim Albino Pereira, situada nas cabeceiras do ribeirão Montes Claros, distrito de
Ramalhete, município de Peçanha, ·Estado ele Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhentos metros (500m) na direç,ão magnética de vinte graus noroeste (20° N\V)
do ângulo sudoeste (S\V) da residência de Joaquim Albino Pereira,
à margem esquerda do ribeirão Montes Claros e cujos lados adjacentes a esse vértice toem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1. OOOm), cinqucnta graus nordeste (50° NE) c
seiscentos metros (600 m), quarenta graus noroeste ( 40° N\V) . Esta
autorização 6 outorgada mediante as condições do artigo 1G do Código de Minas c seus números I, II, UI, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 - _ O concessionário da autorização poderá utilizar-se
do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 ~ Esta autorização será decl9.rada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único df'l artigo 24 e do artigo 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado
artigo 24 e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. /1. 0 - As· .propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e "o· do citado Código.
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Art. 5. o - O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacionál da Produção Mineral e gozará- dos favores
discriminados no artigo 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 - O título da autorização de pesquisa, que será uma
via autêntica deste decreto, pagará a taxa de seiscentos mil réis
(600$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Nlinistério da Agricultura.
Art. 7. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 19ld, 120. 0 aa 1ndependênc.ia
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Ca1·los· de Souza

DECRETO N. S.ll2"1

DE

18

D1ta1'lB.

DE DEZEMBRO DE

1941

AutO'I'iza a sociedade "M·inér·ios Brasil.ores L-imitada", a 1Jesquisar jazida de manganês no município de Conselhei1'o La{aiete, do Estado de il'linas Ge1'ais.

O Presidente da llepública usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letrà a, da Constituii;ão e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o - Fica autorizada a sociedade "Minérios Brasilores Limitada" a pesquisar a jazida de manganês do Vieira, no lugar denominado "Fazenda Araras", manifestada por D. Durvalina Miquelina
Pinto, no Morro do Chapéu;· município de Conselheiro Lafaiete, Estado de l\Unas Gerais, numa área de doze hectares e sessenta e nove
ces (12,69 Ha), limitada pàr um polígono tendo um dos seus vértices situado na barra. de dois lacrimais que formam o Córrego Vie.ira,
e cujos lados a partir desse vértice tecm os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: noventa e seis melros (9Gm), rumo setenta c dois graus noroeste (72° N\V); cento c trinta e -três metros e
quarenta centímetros ( 133,40 m), rumo trinta e três graus norct.:;ste
(33° NE); quarenta c cinco metros (45 rn), rumo trinta e um graus
nordeste (31° NE); quarenta metros (110 m), rumo quarenta e dois
graus sudeste (112° SE); oitenta e três metros (83m), rumo quinze
graus sudeste (15°SE); e oitenta c sete metros e cinquenta cent.ímetros (87,50m), ru·mo LrinLa e sele graus sudoeste (37° S\V), até o
vértice de partida. Esta autorização é outorgada ·mediante as condições do artigo 16 do Código de :Minas e seus números I, li, III, IV, VII,
IX c outras do citado Código nüo expressmnente mencionadas neste
decreto.
Art. 2. o - A conccssionúl'ia da autorização poderá utilizar-se do
produto ·da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 - Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do artigo- 24 e do artigo 2ü do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 21! e no artigo 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 - As propt'iedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
c ~ü do c.ithdo Código.
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A:r;t. 5. 0 - A concessionária da autorização será·fi.Qcalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
diScriminados no artigo 71 do fnesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 - O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e trinta mil réis
(130$0), e será transcrito no livro próP,rio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 - Revogam-se as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, l20.o da Independência
e 53. 0 da Itepública.
GETULIO ·VARGAS.

Carlos de Souza Dum· te.
DECRE~l'O

N. 8.422-

DE

18

DE DEZE?.IBRO DE

1911

Antor'iza o cidadão brasileiro Agenor Antonio de Fa1··ia a pesquisar'quartzo e assoc-iados no municfpio de Conselheito Pena, Estudo
de Minas Gerais .
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. J. 985,
de 29 ele janeiro de 1 9/rO (Código de 1Iinas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidaüão brasileiro Agenm· Antonio
ele Faria a pesquisar quartzo e associados em terrenos ocupados pelo
mesmo, no lugar denominado "Cabeceiras do Córrego Preto", à margem
esquerda deste córrego, no distrito de São Tomé, município de Conselheiro .Pena, Estado de l\Iinas Gerais, numa área de de?.enove hectares e quarenta e dois ares (19,42 I-Ia), limitada por um polígono,
tendo um dos vértices situado à distância de tre?.entos e vinte e seis
metros (326 m), rumo magnético trinta e três graus trinta minutos
sudeste (33°30' SE) da confluência do riacho José Freitas rom o
Córrego Preto e cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: cento c quarenta metl·us
(140 m), rumo sessenta c seis graus nordeste (66° NE); qninhontos
e trinta metros (530 m), rumo leste (E); trezentos metros (300 m),
rumo Sul (S); seiscentos e sessenta metros (660 m), rumo Oeste
(W) e duzentos e. quarenta metros (240m); rumo Norte (N) até o
ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante a~ condições
do art. 16 do Código de i\Iinas e seus números I, II, III, I\;. YH, lX
c outras do citado Código não expressamente mencionadas. neste eleereto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se ·do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c eusteio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocol'I'erem· os motivos previstos nos números I c II do citado art. 2"
c no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas esHio sujeitas às sarviclõcs de
solo e sub-solo paÍ'a os fins da pesciuisa, na forma dos artigo5 39 e ~O
elo citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento_ Nacional da Produç.ão Iviineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.

477

ATOS DO PODEH EXECUl'IYO

Art. G. 0 O titulo da autorização de pesquisa, que será nma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos mil réis (200$0;
c será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão
l\Iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposif;,ões em contrário.
Rio ele Janeiro, 18 ele dezembro ele 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da Renública.
GETUL10

VAP.GAS

Cm'los de Souza Dutil'f.-:-.

DECHETO I\. 8.1.23-

DE

18

DE DEZKMBHO DE

194.1

Autoriza o cidadão b1'asilei?·o José CCS(lYio de Li·ma a ])(C:SQJÚ.-;tn' c'l'istal
à e racha no rnnnicipio de Cw·velo do h'stado de Minas Gr~rais.

O PreSidente da República, usando da at.eibuição que llv; confere
o art. 111, letra a) da Constituioão e nos termos do decret.o-l.;i 11. 1. 085,
de 29 de janeiro de 19110 (Código de l\linas), decreta:
Art. 1.° Fica autorümclo o cidadão brasileiro José Ccsario de Lima
a· pesquisar cristal ele rocha numa úrea. de cinquenta hectares (50 Ha;
no lugar denominado Saco do Algodão, distrito de Mascarenhas, município de Curvelo do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um retângulo, tendo um yértice a duzentos e trinta e cinco metros
(235 m) rumo quarenta e nove graus ·noroeste . (1!9° N\V} do meio
da ponte Maquiné da Estrada de Ferro Central do Brasil sobro o rio
ri'Iaquiné e cujos lados adjacentes a esse vértice tecm os seguintes
comprimentos e orientações: mil metros (1. 000 m), setenta e quatro
graus e trinta minutos noroeste (711°30' N\V) ; quinhentos metros
(500 m), quinze graus c trinta minutos nordeste (15°30' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as condições- do art. 16 do Código
de 1\Hnas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqnisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização serú declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art.. 26 elo Código de l\.Unas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e TI do citado art. 24
c no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma !ios artigos 39 e ltO
elo citado Código.
Art. 5.0 O concessionã.rio da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produç.ão lHineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil céis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro do 194'1, '120. 0 da Independ0ncia
e 53. 0 da República.
GE-TULIO

v -t\RGAS.

Carlos_ de Souza Duarte.
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Dl:i.:Ul-tETO N. 8.424-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoí'iza a sociedade "11Iine1'ação D01n Bosco Limitada" a· pesquis'D'
manganês e associados no municfpio de Itabirito, Estado de .Mim!s
Gerais.
O Presidente da República, 1Jsando da atl'ibui(\ão que llie confere
o art. 74, letra a~ da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de lllinas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorü:ada a sociedade "fvlineraoão Dom Bosco Limitada "a pesquisar manganês e associados numa área de vinte e .sete

hectares (27- Ha) em terrenos devolutas, propriedade do Estado do
Minas Gerais, no lugar denominado "Bocaina da Serra", distrito de rtabirito, município e comarca de Itabirito, Estado de l\'linas Gerais, ár•~a
essa delimitada por um retângulo que tom um vértice a mil noveccntqs
e vinte c cinco metros (1. 925m), na direção de oilenta ·e nove gráus
noroeste (89° N\V) da confluência- do córrego do Segredo ·com o ribeirão do Silva e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os '>eguintes comprimentos e orientações magnéticas: novecentos metros
(900m), çlireção Norte (N), trezentos metros (300m), dü·eção Oeste
{W). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16
do Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorizaç,ão po.derá utilizar-5e do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c cuslc-io
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado ar!.. 2-~
e no ad. 25 do mesmo Código.
Art. -l. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às set•-viclÕC';:. .ü;
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 {~ · 40
do citado Código.

ArL. 5. 0 A concessionária da autoriza·ção será fiscalb;ada pelo D•~
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O tílulo da aulorização de pesquisa, que· será uma ·,:ia
autênticada deste decreto, pagará a taxa de duzentos e setenta mil
réis (270$0) e será transcrito no livro pl'óprio da Divisão de Fomcr;lo
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezemhl'o ele· J9,U, 120. 0 da Inclepend\:ncin
c 53. 0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Catlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.425.-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

19H

Renova a a-ut'01'izaçtio con{e1·ida pelo dec1'eto n. 4.34-1.; de 5 de julho.
de· 1939.

O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confcr·e
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985.
ele 29 de janeiro de 1940 (Código dl. Minas), decreta:
·
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Art. 1.° Fica renovada a auiorizacão conferida pelo decreto número 4.344, de 5 de julho de 1939, à senhora brasileira Anniia Piau
Horta para pesquisar pedras preciosas, semi-preciosas e associados,
numa área de cem hectares (100 Ha.), situada__no lugar denominado
"Juanopólis", Fazenda dos Pombos, no município de Conquista, Estado
da Baía c delimitada, por um quadrado de mil metros (1. OOOm) de
lado que tem úm vértice a três mil metros (3. 000 m'), .na direção
setenta e dois gráus nordeste (72° NE) do ponto em que a Estrada
da Lage do Gavião atravessa o riacho dos Pombos e cujos lados adja"'tentes a esse vértice teern rumos: oitenta e seis gráus sudesv~ (86° sE;)
e quatro gráus sudoeste (4_o SVV) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, n,
III, IV, VII, IX e outras do .citado Código nüo expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 - A concessionária da autorização poderá utilizar.:..se do
produ~o dos .Ll'alJalhos pata fins de estudo sobre o minério e custeio
dos tt'abalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada ca.duca ou nula, nh forma
do parágrafo único do art. 24. e do arL 26 do Código de J\linas, :;e
ocorrerem os motivos previstos nos números l c II do citado rrrt. 21
e no art. 25 do mesmo Códig-o.
Art. 4.o As propri~dades vizinhas estão sujeitas às sm'vidõcs UG
solo c sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 c ·10
do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da nutorizaçüo será fiflcalizada pelo Departamento Nacional da Peodução Mineral e gozarú dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O Ululo ela aulorização de pesquisa, que será uma \'ia
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto elo réis (1 :000~0)
6 será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção
}\lineral do Ministério da Agricultut'a.
Art. 7.o Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Rio ele Janeiro, 18 de dezein])ro de 19:11, 120.0 ela Indcpcndênc.ia
e 53. 0 da República.
GE'l'lJLIO VARGAS.

Catlos de Soztza Dnarte.

DECRETO N. 8.426-

DE

18

DE DEZEl\'IBRO DE

1911

Renova a autol''ização con{erlda pelo decreto n. 4.34.5, de 5 de fnlho
de 1939.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorização conferida pelo dcereto nú-.
mero 4. 31!5, de 5 de julho de 1939 ao cidaQ.ão brasileiro Francelino
Horta para pesquisar pedras preciosas, semi-preciosas c associados
numa área dE:l Cem hectares (100 Ha) situada no lugar denominado
"Juanopólis", Fazenda dos Pombos, no município de Conquista doEstado da Baía e delimitada por um quadrado de mil metros (1.000 m)
de lado que tem um vértice a mil setecentos e quarenta mcLr'os
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(1.740m), na direção leste (E) do ponto em que a Estrada da Lage
do Gavião atravessa o riacho dos Pombos e cujos lados adjacentes ~
esse vértice teem rumos: oitenta e seis graus sudeste (86° SE) e quatro graus nordeste ( 4° NE) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
·
.
neste decreto.
Art. z.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será deClarada caduca ou nula, na forma
do parágr"afo único do art. 211 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 211 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que serú uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$000)
e será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da Produoão
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 ela Inclepcnd0ncia
e 53.0 ela República.
GE'rULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.427-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1941

Autm·iza o cidadão brasileiro Amando Simões a pesquisar cm·võ..o no
municipio de São Jer6nimo do Estado do Paraná.
O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termoS do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Arna~do Simões .a
pesquisar carvão nos quinhões. um (1) e dois (2) da Fazenda do Imbaú
ou Rio do Peixe, em terrenos pertencentes a particulares, no distrito
de Caeté, municipio de São Jerônimo, Estado do Paraná, numa área
de quinhentos e noventa e cinco hectares .e cinquenta e ,sete ares
(595,57 Ha), limitada por um polígono tendo um dos seus vértices situado à distância de mil cento e onze m.etros ( 1.111 m), rumo setenta
e oito graus e quarenta e oito rriinutos nordeste (78°48'NE), do ponto
denominado Sonda caracterizado por um tubo de sondagem à marg·em
do ribeirão da Sonda, e cujos lados a partir desse vértice toem os seguintes comprimentos e orientações: mil e noventa e seis metros
(1.096 m), dois graus e vinte .minutos sudoeste (2°20'NW); )llil e quinhentos metros ( 1. 500 m )., oitenta e sete graus e quarenta minutos
nordeste (87°40'NE); três mil cento e sessenta metros (3.160m), dois
graus e vinte minutos sud9este (2Q20'SW); mil e seiscentos metros
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(1.600 m), oitenta- e sete grauS e quarenta minutos sudoeste (87040'
SW); quinhentos metros (500 m), dois gtaus e vinte minutos nordeste

(2°20'NE); cem metros (100m), oitenta e sete graus e ·quarenta nu-untos· nordeste (87°40'NE) ; J:llil setecentos e sessenta metros (':I. 760 m),
dois graus e vinte minutos nordeste (2°20'NE); quatrocentos e dez
metrOs (410 m), oitenta e sete graus e quarenta minutos- sudoesta
(87°'-"0'8\V); mil trezentos e vinte e oito metros (1. 328m), dois graus
e vinte minutos nordeste (2°20'NB); quinhentos e vinte metros (520 m),
oitenta_ e sete graus e quRrenta minutos sudoeste (87°40'8\V) ;· seiscentos e sessenta e oito metros (668 m), doís graus e vinte minutos nordeste (2°20'NE); novecentos e trinta metros (930 m), oitenta e sete
graus e quarenta minutos sudeste (87040'SE), respectivamente até o
vértice de partida. Esta autorização é-outorgada mediante as condições
do art. '16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX
e outras do citado Código não expressamente mencioriadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizm•-se do produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério- e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forrnil.
do parágl'afo único do art. 24 e do art. 2.6 do Código de l\.finas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citndo art. 24. e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para o.s fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
i ,
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos 'favores discriminados no art. 7'1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a ta."'i:a de dois contos novecentos e oitenta mil réis (2 :980$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO

N. 8.1t28- DE 18 Qg DEZE:iVIBRO DE

1941

Autoriza o cidadâo bNtsileiro Vicente Rodrig-nes a pes-quisa1' calcdrco
no municipio de B-agé do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que l-he confere o art. 7 t!, letra a, da Constituição e nos termos do·. decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vicente Rodrigues
a pesquisar calcáreo numa área de dezessete hectares e . cinquenta
ares (17,50 I-la) situada no primeiro distrito do município d.e Bagé
do Estado do Hi<" Grande do Sul e delimitada por um. q~1adf.ilátero
que tem um vértice a duzentos melros (200 m), na. direção leste (E}
Co!. de Leis - Vol. VIII
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do entroncamento da estrada dos Breles ·com a estrada real c cujos
lados, a partir desse vértice, teem: os seguintes rumos ê comprimentos: quinhentos e três metros (503 m) ,e leste (E), trezentos e
cinquenta e dois metros (352 m) e seis graus e vinte minutos sudoeste (60 20' SW), quatrocentos e noventa e sete metros (497 m) e
oeste (W}, ã margem esquerda do arroio existente no lúcal, trecho
compreendido entre a extremidade do terceiro lado e o ponto de
partida. ·Esta autorização é outorgada mediante as condições do
art. 16 do Código de Minas e seus números I, 11, 111, IV, VII, IX t1
outras do citado Código não expressamente mencionadas -neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins ele estudo sobrG- o minério e custeio
elos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será dHclarada caduca ou nula, na
forma elo f-'arágrafo único do art. 2ft e do art. 2G do Código de
Minas. se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
ArL. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 110 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produc.iãO Minera) e gozará düs favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, q\].e sm·á uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cento e oitenta mil réis
('180$0) e será transcrito- no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério· da Agricultura.·
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
R'io de Janeiro, 18 de dezembro de 19/d, 120. 0 da Inct~~pendência
e 53.0 do República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

üECUETO N.

8./129 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1941

A.utoriza o c·idadão bTasileiro Mario de Almeida Bo1'ba a pesqu.ism•
mica e associados rw m:wnicipio de Itambé do Estado da Baia
O Presidente da República, usando da atribuição qLH~ lhe confere o art. 71o, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 191;0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro l\Inrio de Almeicla

Borba a pesqüisar mica e associados nurr:ia área de cento e dezoito
hectares e setenta e oito ares ( 118,78 H a) situada na Fazenda do Boqueirão, no município do Itambé do Estado da Baía, e delimitada por
uma linha poligonal que comec'a num ponto situado a quatrocentos
e trinta c cinco metros ( lt35m), nfl, direção três graus sudeste (3o SE)
da confluência dos cónegos "Onça" e "Vaca Morta" e cujos lados, a
partir. desse ponto, teem os seguintes rumos e comprimentos: oitenta
e um g1:aus sudeste (81° SE) e sessenta metros (60m); sessenta· e cinco
graus e trinta minutos nordeste (65° 30'NE), trezentos e setenta metros (370m) ; três graus noroeste (3° NW), trezentos e setenta e
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cinco metros (375m); três graus nordeste (3° NE), duzentos e noventa e três metros (293m) ; oitenta e três gr·aus .e trin~a minutos
noroeste (83° 30'NW), trezentos e sessenta metros (360m); setenta
e cinco graus e trinta minutos noroeste (75o 30'N\V), cento e sessenta
metros (160m); sessenta e trôs graus noroeste (630 N\V), cento e
setenta e cinco metros (175m) ~ oitenta e oito graus e trinh.l minutos
sudoeste U~8°.30' SW), seiscentos e noventa e cinco metros (695m);
cinquenla e três graus e trinta minutos sudoeste (530 30' S\V), cento
e trinta e cinco metros (135m) ; doze graus sudoeste ( 120 SW), trezentos e dezessete metros (317m); trinta e um graus sudoeste (310 SW)
cento e noventa e cinco melros (195m); sessenta e oito graus sudoeste (68° S\V), setecentos e quarenta e cinco metros (745m); sessenta e seis graus sudeste (66° SE), quatrocentos e treze metros
(413m); oitenta e quatro graus nordeste (81: 0 NE), cento e noventa
metros (190m). Esta autorização é outorgada mediante as condiçõ~s
do art. 16 do Código de l\linas e seus números I, II, III, iV, VII, IX e
outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá ulilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobro o minórh e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autodzaçfto será declarada caduca nn nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art._ 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I c 1I do citado art. 2.~ e no ad. 25 do mesmo Código.
Art. /1.0 As propriedades visinhas estão sujeitas its ser·vidões de
solo e sulJ-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral ~ gozará dos favores
discriminados llO art. 7t do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização do pesquisa, que ser·;_~ uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto cento f~ noventa
mil réis (t :190$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produç.ão Mineral do MinistériO da Agricultura.
Art. 7.0 Hevogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120. 0 "da Independência
e 53.0 da Hepública.
ÜE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECHETO N. 8.430 -

DE

18

DE DEZm.-IBIW DE

1941

Autoriza o cidadâo b1·asilei1'o Cunegundes Colares a pesquisar cristal
de 1'ocha e pedras coTadas no município de Teófilo Otoni, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a,- da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Cunegundes Colares a pesquisar cristal de rocha e pedras coradas numa área de
quarenta e nove hectares o oitenta aros ( 49,80 H a.) situada no lugar
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denominado ·· .Mutum·"~ distrito de Itaipé, município de Teófito Otoni,
no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo
que tem um vértice situado a mil e quinhentos metros {1. 500m),
setenta e dois graus sudeste (72° SE) da confluê.ncia do córrego do
l\lutum com o córrego da Coruja e cujos l:ldos adjacentes a esse
vértice teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
oitocentos c trinta metros (830m), oitenta e um graus e trinta minutos sudeste (81° 30' SE) e seiscentos metros (600m) oito graus e
trinta minutos sudoeste (8° 30' SW), respectivamente. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números ·I, I!, III, IV, VII, IX e outras do citado Código
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o. minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o· Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos ;j9 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização· será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará .dos favore&
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão d.e Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.431

-DE

18

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o c·idadão brasileiro José Xavier Leite a pesquisar minérios
de ferro no município de Belo Vale do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1."985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. f.O Fica autorizado o cidadão brasileiro José Xavier Leite
a pesquisar minérios de ferro numa área de cinquenta e seis hectares
(56 Ha) situada no lugar denominado "Lagoa da Casa Velha" no município de Belo Vale do Estado de Minas Gerais, área essa_ delimitada
por u_m quadrilátero tendo um. vértice a setecentos e sessenta metros
(760m) rumo trinta e oito graus sudeste (38° SE) da confluência
do córrego da Lagoa da Casa Velha com o córrego dos Mascates e
cujos lados teem os seguintes comprime:Q,tos e orientações magnéticas: setecentos metros (700m), dez graus noroe~te ( 10° NW), oitocentos metros (800m), oitent.a e auatro graus nordeste (840 NE);
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setecentos 'meti·os (700m), dez graus sudeste ( 100 SE); ..oitocentos
metros (800m), oitenta e quatro graus sudoeste '(840 SW) . Esta
autorização é outorgada mediante_ as condições do art. 1'6 'dO 'Cõdigo
de Minas c seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente menr.ionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da aUtorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para f-ins de estudo sobre· o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduCa ou nUla, na
forma do parágrafo único do art. 24 e- do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem- os motivos previstos nos números I e li do e'itado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas -às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos ~~9 e 40
do Citad_o Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscaliza!;IO :pelO
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos -favores
discriminados no art-. 71 do mesmo Código, na forma_ deste -artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será ur_na via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta mil
réis (560$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da AgricultUra.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
c 53.o dá República.
-GETULIO VARGAS.

CaJ'los de Soitza Duar-te.

DECRETO N. 8.432 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

19H

Au-toriza a cidadã b1·asileira ConcdçãiJ Duque Feiler Schmah a pesquism· mica e associados rw municfpio de Peçailha do Estario
de ];finas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra "a", da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, ctc 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Conceicão Duque
Feiler Schmalz a pesqüisar mica e associados em terrenos devolutas
situados nas cabeceiras do Córrego 'faquatal, afluente do Ribeirão
São Matias Grande no distrito de Ramallletc, municíp-io Je Peçanha,
Estado de Minas Gerais, numa área de· cem hectares (lO O H a) limi-·
tada p-or um quadrado, tendo um dos seus vértices situados à distância
de quinhentos e dez metros (510 m), rumo magnético qt;.ar!=lnta e
dois graus e quarenta minutos nordeste (42°40'NE), do e;mto noroeste (NW) da casa de Maria Felicia, é Cujos lados ad.jacenles a
esse vértice teem o comprimento de mil metros '( 1. 000 m) e us ü'rien~
taç.ões magnéticas Leste (E) e Sul (S.), respectivamente. Esta autorização é outorgnda mediante aS cOndições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, li, -ur, IV, VII, IX e outras elo citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 A concessiOnária da autorização. poderá utilizar-se do
produtô da pesquisa para fins de estudo sobre o minérlo e çusteio
dos trabalhos. ·Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou· nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e -do art. 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os :nativos previstos nos números I e II do- citado art. 2!t e no art. 25 do mesmo Código.
Art.. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões rie
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fisealizada pel'J
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Códig'o, na forma deste- artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ,de Janeiro. 18 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dnatte.

DECRETO N. 8.433.ttl~toJ•iza

DE

i8

DE DEZK:-.iBRO DE

1011

o cidadão brasileiro Roberto Manoel de Oliveira Chagas a

pesquisai' ilmenUa e associados no mu. nidpio de Santa Cr·uz do
Estado do Esp·í·rito Santo.

O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe C{•llfere, o art. 7''• letra "a", da Constituição e nos termos do decreto-lei
11. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FiGa autorizado o cidadão brasileiro Roberto Manoel
de Oliveira Chagas a pesquisar ilmeníta e associados numn área de
quarenta e seis hectares e cinqucnta ares ( 46,50 Ha), situada no lugar ''Búa Vista" do município ·cte Santa Cruz do Estado do Espírito
Santo e delimitada por um políg·ono que tem um· vértice a mil l\ento
c quarenta e um metros (1.141 m), contados pela estrada de rodagem Nova Almeida a Santa Cruz, a par·tir do meio da ponh~ cx1stente
sobre o ribeiro Gramuté e eujos lados a partir desse vértice teem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqucnt.t met1·os
(50 m), quarenta graus sudeste (40°SE); novecentos e um melros
(901 m), cinquenta graus nordeste (50° NE); seiscentos e oitenta _metros (680 m), vinte graus nordeste (20°NE); cento e n·inta e sete
metros e cinqucnta centímetros (137,50 m), quarenta geau::; _noroeste
(40°N\V); setecentos e cinquenta -metros -(750 m), cinquenta graus
sudoeste (50°8\V) e oitocentos e einquenta e sete metl'()S \857 m),
vinte graus sudoeste (20°SW). Esta autorização é outorgad.l. ml3diante as condiç.ões do art. 16 do Código de .Minas e seus úúme1'0S I,
li, III, IV, VIl, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderâ utilizar:-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Ssta autorização será declarada caduea ou nula, na
forina do parágTafo único do art. 24 e do art. 26 do Código ~e
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos núrnero!'; 1_ a JT flo cJtado art. 211c e no art. 2-5 do mesmo Código.
Art. 'L9 As. propriedades vi:.dnhas estão sujeitas üs F•:rvidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos_ m•t.igos :19 e '*0 do
citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da· Produção l\Iineral e gozal'á dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma doste artigo.·
Art. 6.o l título da autorizaç.ão de pesquisa, que será uma vla
autêntica deste decreto, pagará a taxn de quatl'ocentos e setenta r:nil
réis (.170$0) e será transcrito no livro próprio da Divisào de Fomento
da Produção 1\lineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .o Hevogam-se as disposh;ões em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de de:~embro de 19H, 120. 0 da Independênc-ia
e 53.o da República.
GETULIO V AJ\GAS.

Carlos de Souza Dna-i'te.

DECRETO N. 8. 43'1 -

DE

18

m~ nE;r.E:..-...mno DE

19H

Autoriza o cidadüo brasileiro Paulo Ca.ldeú·a 1J1·ant a JJesqtdsar mica
e associados no mtmicipio de Jlalacacheta do Estado de Minas
Getais.
O Pr·esident.e da República, usando da atribuição que lhe confere o al't. 71, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 191!0 (Código_ de l\Hnas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidad5.o brasileiro Paulo Caldeil·a
Brant a pesquisar miea e associados numa área de cento e quatro
heotares (104 Ha) situada nos lugàrcs denominados "Floresta" c
"Felipa" no distrito de Setubinha, município de Malacacheta do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono tendo
um vértice a trezentos metros (300 m) rumo quarenta e oito graus
nordeste (48 ° NE) da confluêneia do córrego da Felipa com o rio
Setubinha e cujos lados teem os seguintes eomprimentos- e orientações magnéticas: quinhentos metros (500 m), dois graus sudoeste
(2° S\V}; cento e cinquenta metros (150 m) 1 oitenta e oito graus
sudeste (88 ° SE) ; mil metros (1. 000 m), dois graus sudneste
(2 ° SW); cento e cinquenta metros (150 m), oitenta e oito graus
noroeste (88° N\V}: quinhentos metros (500 In), dois graus sudo··
este (2 ° SW); setecentos metros ·(700 m), sessenta e oito graus o3U~
deste (68 ° SE); seiscentos e trinta metros (630 m), Qois graus nordeste (2 ° NE); -Li'ezentos e vinte metros (320 m), sessenta e oito
graus noroeste (68 ° N\V); mil metros (1.000 m), dois ·graus nordeste
(2 ° NE) ; quinhentos e cinquenta metros (550 m), oitenta e oilo
graus sudeste (88 ° SE); quinhentos metros (500 m), dois graus nor ~
deste (2 ° NE); novecentos metros. (900 m), oitenta e oito graus no-
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roeste .(88 NW.) . Esta autorização é outorgada mediante as cond1
ções do art. ·16 do Código de Minas e seus números I, II, UI, IV_, VII,
IX e outras do citado Código ·não expressamente mencionadas nesta
decreto.
.
- Art. 2.0 O concessionário da autorização vocterá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério c custew
dos trabalhos.
Art. 3.0 _Esta -autorização .será declar&.da caduca oú nula, na
forma do .parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos núineros I e 11 do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As .propriedades -vizinhas estão sujeitas à3 servidões de
solo e sUb-solo para os fins da f)esquisa na fúrma dos artigos 39 e
1,0 do citado Código.
Art. 5.0 O conceSsionário da autorir.ação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção l\lineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do -mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pes-quisa, que_ será urna vüt
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto- e quarenta mil
réis (1 :040$0) e Será transcrito no livro próprio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral do_ Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as -disposições em contrário.
Rio de Jan-eiro, 18 de dezembro de 19/d, 120. 0 da lndependênc{a
t: 53. o da ·Rcptí_blica.
1

G!!.'TULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRE'J.'O N. 8. 435 -

DE

18

DE DEZE:M,BRO DE

HH1

Autoriza o cidadão bras·ilei-ro Ge1'aldo Macedo a pesquisar quai'tzo e
pedras coradas no município de Boa Esperança, elo Estado de
Minas Gerais.
O .Presidente da Repúbl-iCa, usando da atribuição qne lhe confere o art. 7 ~. letra a, da Constituü..~ão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de ,29 de janeiro de 19''0 (Código ·de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Macedo a
pesquisar quartzo e pedras coradas no lugar denominado Poço Fundo,
em terrenos pertR,ncentes ao mesmo, no Distrito e l\hmicípio de Boa
Esperança, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta hectat:~s
(30 /Ha), limitada po1· wn polígono tendo um dos seus vértices .situado na confluência do Córrego da Divisa, tambem denominado d'l
Lagoa ou Poço Fundo, com. o Córt·ego Cambauba, na margem direita
deste último e cujos lados, a partu· desse vértice, teem os seguintes
comprimentos .e orientações: quatrocentos metros (400 m), trinta e
nove graus sudeste (39 ° SE) : quinhentos e cinquenta metros (550 Jn},
doze graus· sudeste (12 ° SE); quinhentos e cinquenta e cinco metros
(555 m). quarenta e cinco graus sudeste (-45 ° SE); setecentos metros (700 m), Norte (N); novecentos e quinze metros (915 m). ciuquenta e b·ês graus noroeste (53 ° NW), respectivamente, até o vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, IH, IV, VII, lX
e ·outras do citado Código. não expressamente mencionadas neste. de-

creto.
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Art. 2.0 O concessiOnário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesqmsa para fins de estudo sobre o mmério e custew
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula na
forma do parágrafo único do art. 24 .e do art. 26 do Código de 1\Íin~.:;.
se ocorrerem os motivos previstos nos números 'I e II ·do citado artigo 24 e -no art. 25 do mesmo Código.
Art.- 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subc..solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De~
parlamento Nacional da Produção Mine!'al e gozará dos favores dis-criminados .no art. 7J do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna vi~t
autêntica ~deste decreto, pagará a taxa de trezentos mil réls (300$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do i\Iinistério da- Agricultura.
Art. 7.0 Reyogam-se as disposicões em ·contrúrio.
Rio -de Janeiro, 18 de dezembro ô.e '1941, 120.0 da Independeur.b
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.436-

DE

18

DE DEZEMBP.O DE

194-1

A1ttoriza o cidadão brasileiro ~11·istides Augusto de ~tlene::.ftS a pesquisar
feldspato, rnica, CJ'WJrtzo, be.ril.o e associados no rnu.nidpio de, São
Gonçolo do Estado do_ Rio de Ja:n.eiro

Não foi publicado ainda no Diário Oficial po-r údta de pagamento.

DECRETO N. 8.437 -

DE

18

DE DEZE~IBRO DE

191.1

A 1.am·iza o cidadão b'1•asild1·o .Joaquim 'V baldo Perei1'a a pesquisar

amianto no município de

~onte

Nova, Estado de Minas Gm·ais

O Presidente da -Repúblioa, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, -da Constituioão e nos termos do decreto-lei
n. 1.985 de 29 de .ianeiro de 19'•0 (Códig·o de Minas), decr.ç_ta:
Art. 1.° Fica autorizado ·o cidadão brasileiro Joaquim Hbaldo
Poreira a pesquisar amianto numa área de cinquenta' hectares
/50 H a) no lugar denominado Sousa, em terras de propriedade de
Arão ·da .Silva Bandeira e Francisco Afonso de Sousa, situada's no
distrito de Amparo do Serra, no município e comarca de Ponta Nova,
Bstaào -de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que
tem um vértice a ·duzentos e sessenta e três metros . (263m) na diee~
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çfi.o -vinte e quatro graus sudoeste (24° SW) da confluência do cór·rcgo do Arão com o Córrego do Sousa e cujos -lados adjacentes a
e~{e vértice tecm os seguintes comprimentos orientações: seisc,.~n
tos e vinte e cinco metros (625 m), sessenta e seis graus noroestê
(ôl)o NW) :- oitoc-entos metros (800 m), vinte e quatro graus nor·deste (24° NE). Esta autorização é outorgada mediante as eondiqôe~ do m·t. 1!3 do Código de ~tinas e seus números I, li, lii, IV.
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-s<~ do
produto da pesquisa p8.ra fins de estudo sobre o minório e cust.Dio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autoriza~.ão será declarada cadnc-a on nula, na
fornw do parágrafo único do .art. 24 e do art. 26 do Código de l\.Yinas,
se ooorrerem os motivos previsto:; nos númeeo~ I e Il do citado artigo 21! e no· art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
-;olo 8 sub-solo pm·a os fins da pesquisa, na forma dos artigos 3H
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da produç-ão Mineral e gozal'á. dos favores
disc:riminados no art. ·71 do mesmo Código, na forma deste u.r·tigo.
Art.. 6.0 O título da autor·izac.ão de pesquisa, que ser:í nma via
aut(mhca deste der-i-eto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
(50080) e será transcrito no liveo próprio da Divisão de Fomünlo da
l!rodução l\Iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposiçôcs ern contrário.
Hio ele Janeiro, 18 de dezembro de 19fd,.'"120.0 da lndepend~~r.eia
e 5i:J.O da República.
ÜETlJLIO Y AHGAS.

Cm·los de Sottza Duarte.

DECRETO~.

8.-138-

DE

16

DE DBZEl\IBRO DI<~

10-il

A·ntoriza o cidadão brasileiro A-rthtt-1· do Valle Bastos a pesqnísru
are-ia qnm·t;;,osa

nei.ro.

110

município de Magé, Estado do Rio de Ja-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 li, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei" Dúmero L985, de 29 de janeiro ele 19·10 (Código ele l\Iinas), dceret.a:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro At·thm· do ·vali c
Basto& a pesquisar areia quartzosa numa área ele duzentos e sesser;_ta e oito hectares e vinte e oito ares (268,28 Ha) em terras da CompanllJa Fornecedora de Materiais, na Fazenda ela Guia, distrito de
I\-Iam\, município de Magé, Estado do Rio de Janeiro; área essa dellmitada por um contorno mistilfneo fechado que tem um vértice
coinCidindo com tlffi marco de pedra a beü·a-mae a seiscentos e vinte metros (620 m) rumo setenta e quatro graus nordeste (7.'JY NE)
do ângulo nordeste (NE) da estação de l\Iauá da Estrad::t de .Feno
Leopoldina e cujo.'3 lados tecm os seguintes c.omprimenlos e rumos:
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duzentos .e dois metros (202 mL norte (N); quinhentos e ,i·.~zoito
metros (518 m), trinta minutos noroeste (30' NW); cento e dez m~
tros (110m), oeste (W) seiscentos e sessenta metros (660 m), treze graus e trinta minutos nordeste (13° 30' NE); quatrocentos e setenta e oito metros (478 m), setenta e oito graus sudoeste (78o 8\V);
cento e cinquenta e três metros (153m), quarenta e quatro gTaus
sudor:ste (44° S\V); cento e sessenta e quatro metros (164m), setenta e nove graus sudoeste (79° S\V); cento e doze metros (H2 mJ,
seis g-raus sudeste (6°SE); oitenta '3 dois metros (82m), oitenta
e três graus e trinta minutos ·sudoeste (83°30'SW); cento e dezenove metros (119m), sessenta e cinco graus e trinta minutos noroeste) (65° 30' N\V); cento e oitenta e nove metros (189m), qüinze
graus noroeste (15° N\V); cento e três metros (103m), setenta e
c-inco graus sudoeste (75° S\V) : vinte e sete metros (27 m), cinqnenta e quatro graus e trinta minutos -noroeste (54 o 30' N\V); ci'Jnto e
quatro metros (t0/1 m), onze graus e trinta minutos nordeste
1, f ~o 30' NE); centô e dois
metros (102m), cinquenta e cineo grau8
sudoeste (55°SW); eento c noventa e cinco metros (195m), cinquenta e cinco graus noroeste
(55° N\V) ;. oitenta metros (SOm),
quare.nta graus sudoeste ( 40° SW); cento e sessenta e tres metros
(163m), oitenta e três graus sudoeste (83°8W); mil trezentos ~
vinte e cinco metros (1.325 m), vinte e um graus sudoeste (21o SW);
oif.(mta. metros (80 m), dezesseis graus sudeste (1G 0 SE); duzentos
c trinta e cinco metros (235m), dezenove graus e trinta minutos
sudoeste (19° 30' S\V); oitenta e dois metros e meio (82,5 m), oitenta (~ sete graus noroeste (87° NW); cinquenta e cinco metros (55 m),
s~tenta e oito graus f': trinta miüutos noroeste (78o 30' N\V); seiscenf.ús metros (GOO m), nvve graus e trinta minutos sudoeste
(9° 30 S\V) até o Oceano Atlúntico, daí pela linha de preamar para
leste até o vértice inicial. Esta autorização é outorgada mediante
as condições do art. 1ô do Código de l\Hnas e seus números I, n, lii,
[\", VII, IX e outras do citado Código não expressamente me-neionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O eoncessionâl'io da autoriza(~ão poderá utilizar-se elo
produto da pesquisa para fins de estudo _sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autoriza(\àO scl'á declarada caduca ou nuht, n:::t
fot'nHt do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado m·tig·n 2.4 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. ;Lo As }Hopriedades vizinhàs estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma .elos artigos 3\J
e I: O do citado Código.
Art. 5. 0 O coneessionário Ua autorização será fiscalizado pelo
Derartamcnto Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos fo.wore .:;
dh;crlnünados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autôntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos seiscentos e
noventa mil réis (2:69080) e será transcrito no livro própl'iü da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minislc~t'io da ~\gri

cult.nra.

Art. 7.0 Hevogam-se as disposições em contrário

e

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 da Independê.ncia

:'J3.0 da Repúbllea.

GET'OLIO VARGAS.

Carlos de Sou;::;a Duarte
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DECRETO N. 8. 439 -

DE

18 DE DEZEMBRO DE 1941

A1.ttm·iza o cidadão b?·asileiro Ernani Vital de Ab1•eu. a pesqu'isar
qum·tzo ,e associados no m'unidipio de Aimol'éS, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da co·nstituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 98:>,
ele 29 de janeiro de 191,0 (Código de lllinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernani Vital de
Abreu a pesquisar quarlí..'O e associados numa área de .cinquenta e seis
hectares (56 Ha) no lugar denominado "Vazante da Lorena", distrito e município de Aimorés, Estado de Minas Gerais, área essa deli.mitada por uril retângulo que tem um vértice a quatrocentos e vinte
e dois metros ( 122 m), na direção magnética de setenta e cinco graus
:::.udeste (75° SE) do àngulo sudeste (SE) da residê'ncía de Feliciano
Franco Monteiro e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os se~·uintes comprimentos e orientaç-ões magl'léticas: oitocentos metros
( 800 m); Leste (E) e seiscentos e noventa e sete metros (697 m),
Norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as ·condições do
ort. 16 do Código de Minas e seus números I, li, !li, IV, VII, IX e
outras do citado Código nUo expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O conc.essionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
à os trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização ,será d.eclarada caduca ou. nula, na
forma do parág-rafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I c II do citado artigos 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa! na forma dos artigos 39 €l
40 do 'citado Código.
· Art. 5.0 O concessionário da autorizayão será fiscaliL:ado pelo
Departamento Nacional da Procluç.ão Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7-1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, vagará a taxa de quinhentos e sessenta mil
réis (560$0) e será transcrito no livro próprio ·da Divisão de Fomenlo
da Produção Mineral do l\"linistério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 ele dezembeo· de 1941, 120.o, da Independência.
e 53.o da República.
GFTULIO VARGAS.

Ca·rlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8.440 -

DE

18

DE Dl~ZEMBRO DE

1941

Autotiza o cidadão brasileiro 1lliguel Nogu.eira a pesquisar pirita arsenical no m7l'nicípio d.e Areia do Estado da Baía.
O Presidente da República, usando da atribuiçào que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituioão e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.0 Fica autorizado o. cidadão brasileiro 1\.figuel Nogueira a
pesquisar pirita arsenical no lugar denominado "Riacho da Prata" em
Lerrenos pertencentes a Francisco da Silva Monteiro e a José Bazilio
no distrito de Riacho d'Areia, município de Areia, Estado da Baía,
numa área de trinta hectares e ·dez ares (30,10 Ha), ·limitada por um
I'etângulo tendo um dos--seus vértices situado à distâricia de cento e
trinta e doig metros e cinquenta centímetros (132,50 m), rumo cinquenta e seis graus sudoeste (560 S\V) da confluência do córrego do
11lor1teiro com o riacho· da Prata e cujos lados, adjacentes a esse vért.Jce, Lom::1 ·os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: :5etf~c.cntos metros (700 m), quinze graus sudeste (150 SE) e quatrocentos e trinta metros ( 430 m), setenta e cinco graus nordeste (730
i\ E), respectivamente. Esta autorização é outorgada
mediante as
condições do art. 16 do Código de M-inas e seus números I, II, III, IV,
YII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
.
Art. 2. 0 O concessiónál'io da autorização poderá utilizar-se d•1
produto da pesquisa para fins ·de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autol'ização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e .do art. 26 do Código de Minas,
:;e ocorrerem os motivos previstos nos números· I e II do ·citado arLigo 211 e no art. 25 do mesmo Gódigo.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins de pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizaç,ão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e dez mil réis
1,310$000) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção .Mineral. do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 , da Independência
e 53.o da Repúbliea.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8.441 ...:..._

DE 18 DE DEZEMBRO DE 19H

A-utol'·iza o cidadão brasaeiro Alcinclo Vieira a pesquisar ·maurtcúlo.:
e associados no tnunicípio de Brumado, Estado da Bllia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. c.rJnfere
o art. 7 4, letra a, .da Constituição c nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcindo Vieira a
pesquisar magnesita e associados numa área de duzentos ~~ cinquent.a
e oito hectares, trezentos e oitenta e um ares (258,381 Ha) fdtuadu
no lugar denominado "Serra das Eguas" município de Brurnado, comarca de Ituassú, Estado da Baía e delimitada por um trHmgulo
que tem um vértice a cento c. cinquenta metros (150 m) rumo uorie
(N) magnético, do ponto de cruzamento da Estrada de Pirajá com
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o riacho de Boa-Vista e cujos adjacentes a esse vérticü teem og
eomprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinquenta e um
metros e sessenta centímetros (1.251,60 m) sessenta e um graus
vinte c quatro minutos e trinta segundos noroeste (61° 24' 30" N\V);
quatro mil cento c trinta metros e oitenta centímetros (4.130,80 m)
vinte e oito graus treze minutos quarenta e cinco segundos nordeRte
(28o 13' 45" NE). Esta autorização é oUtorgada mediantt! as condições do art. '16 do Código de Minas e seus números I,, J.T, IU, fV,
"'illl, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionúrio da autorização poderá utihzar-:-e do
pl'Oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização SCI'á declarada caduca 011 nula,· na
forma du fJ<.H'úgrafo único do arl. 2'i e do art. 26 do Código de Minas_.
se oconerern os motivos previstos nos números I e IJ do ci btdo
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
·
Art. 4, 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às ~crYitlõc::;; de
solo e sub-solo nara os fins da pesquisa, na fOrma elos art.s. 3H c -40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorizal'..~ão será fiscaii;r,ado l)elo
Departamento ..\facional da Produção 1'1ineral e gozará rios favores
disCriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. ().o O título da autorização de pesquisa, _que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de dois contos qumhentos
e noventa mil réis (2 :590$0) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 ,o Revogam-se as disposições em contrário.
fiio de Janeiro, 18 de dezembro ele 194·1, 120.0 da Independência
c 53.0 da Rcpúhliea,
ÜE'l'ULIO

VARGAS.

Carlos de So·uza lhun·te.

DECRETO N. 8,!!/f'!.- DE -18 DE

DEZli:~JRHO DE

1\.H-1.

Alte1·n o decreto n. 8. 096, de 22 ele mltubro de J 9H

Não foi Publicado ainda no Diário Oficial nor falta de pag·amenlo.

DECRETO N. 8.443 -

DE

-18

DE DEZEMBRO DE

194-1

Autm·-iza o C'idadtlo brasilei1'o Artdrú Gerk a pesquisar columiJ-ita, rn"ica.,
manganês, calcáreo e assocütdos no rnunici-p"io de Cantayalo, Estado do R-io de J anei1•o.

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 111, letra a, da Constituição e nos tet:mos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), clec,·eta:
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Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro André Gerk a -pesquisar columbita. mica, manganês, calcáreo e associados numa area
de cento e seis hectares e setenta e cinco ares (106,75 Haj Pm terras
de ,Toão Gerk, no distrito de Vila Rio Negro, município de Cantagalo.
Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por um quadrilátero
que tem um vértice a trezentos e noventa e sete metros e meio
(397,50 m) rumo setenta e três graus sudeste (73o SE) do marco
quilométrico duzentos e vinte e nove (Km 229) da Estrada de Ji'erro
Leopoldina (Ramal de Portela) e cujos lados teem os seguintP.s comprimentos e orientações: mil quatrocentos e quarenta e cinco metros
( 1. 445 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(GIJ-. 0 30' NW); setecentos e quinze metros (715 m), vinte graus e
dez minutos. nordeste (20° 10' NE) ;·mil e quinhentos metros (1.500 m),
sessenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (64o ao' SE) e
setecentos e vinte -metros (720 m), vinte e cinco graus e tr·inta
minutos sudoeste (25° 30' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus uúrneros I,
11, III,. IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente meneionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto -da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
elos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 2~~ e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrer·em os motivos previstos nos números I e II do citado
nrt. 211 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos . favores
discriminados no art. 7-1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto e sBtenta mil
réis {1 :07080) c será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodtwão Mineral do l\'linistério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duorte.

DECRETO N. 8.40/t-

DE

18

DE DEZEMBRO DE

19/d

Autoriza a Com,panhia Ge1·al de Minc1s, Sociedade Anônima a lavrat
bauxita e associados no 1mwicípio de Poços de Caldas do Estado
ele Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Geral de Minas, Sociedade
Anônima a lavrar bauxita e associados numa área de noventa e dois
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hectares e :}uarenta e seis ares· (92,4-:G Ha), situada no imovel denominado "Campo do- Saco",, município de Poços de Caldas do- Estado
de Minas Gerais o 'delimitada: por um decágono que tem um vé.r·tice
na conflc.ência do eórrego "Ponte'' e rio das ·'Antas" e cujos lados, a
partir desse ponto, teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: "oitocentos e quarenta metros (SitO m), setenta e seis graus
sudoeste (76° S\V); duzentos e dez metros (210 m), oitenta e sete
graus e trinta minutos sudoeste (87° 30' S\V); trezentos e ·vinte e
quatro metros (324 m), oitenta gTaus noroeste (80° NW); trezentos
e quatro metros (304- m), dezessete graus noroeste (17°· N\V); quatrocentos e cinquenta metros ( 450 m), vinte graus e trinta minutos
nordeste (20° 30' NE); trezentos e oitenta e qualt'o melros (384 m),
cinquenla e sete graus nordeste (57° NE); duzentos e setenta metros
(270 m), sessenta e seis graus sudeste (660 SE); trezentos metros
(300 m)-, setenta e cinco graus sudeste (75° SE); quatrocentos e qUarenta metros (4'*0 m), trinta e seis graus sudeste (36° SE); duzentos
e sessenta e quatro metros (264 m), trinta e cinco graus sudeste
(35° SE). Esta autorizaf;ão é outor.-gada mediante as condições constantes do parágrafo 'lmico do art. 28 do Código· de Minas e dos artigos
32, 33,- 34 e suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não- expressamente mencionadas neste decreto.
Al't. 2. 0 A concessionária da autorização fica obrigada a- recolher
aos cofreS federais, na forma da lei e em duas presta~.ões semestrais,
venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, três por
cento (3 o/o) do valor da produção efetiva da mina, em cumprimento
do disposLo nó § 3. 0 , do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na- fOrma dos arts. 37 e 3S do citado Código.
A!'t. 4. 0 As propriedadi3s vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-soló para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do
Código de Minas.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Producão- Mineral' e gozará dos favores· discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorização da -lavra terá por título este decreto, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento .da Produção
:Mineral do Ministério da. Agricultura, após o pagamento da taxa de
um conto oitocentos e sessenta mil réis (! :860$0).
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, !20. 0 da Independência
e 53.o da República.
GE·TULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 8. 445 -

DE

18

DE DEZE:MllRO DE

1941

ExtingUe ca1·gos excedentes

o_ Presidente da República,_ usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra_ a, da Constituição. e nos termos do artigo 1. 0 -,
alínea n, do d""relo-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos quatro (4) cargos da classe E, da carreira
de Es-criturário do Quadro III - Parte Permanente - do Ministério
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:da Viação e Obras Públicas,"'Vagos em virtude da promoção de Adol:pho Carrion Lima, A.ntonio Elysiario dos Santos e Olivia Doring, e
-da nomeação sem efeito de Antonio Marques dos Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito· da Conta-Corrente do mesmo
,Quadro e Ministério.
Al't. 2.0 Revogam-.Sc as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1941, 120.o da Indcpendêneia
53.o da República.

~e

GETULIO V ÀRGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 446 -

DE

19 DE DEZEMBRo DE 1941

Ap1'0Va o Regulamento n. 9, para os Exercícios e o Combate da Cavalaria - 2.a Parte -Princípios de emprego da Cavalaria
·O

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 7 4,_ letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento n. 9, para os Exel'cícios
·e o Combate da Cavalaria - 2.a Parte - Princípios de emprego da
Cavalaria, cujo· original, assinado pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, iYfinistro de Estado 'da Guerra, será arquivado na Diretoria
do Expediente da Secretaria da Presidência da República.
Art. 2.0 Revogam-se as di.sposições em contrário.
_ Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1941, 120.. 0 da Independência e
53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 8. 446-A -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

19/d

.Inclue divetsos oficiais no Quadro de Oficiais Aviadores do Ministé1'io
,ia Aeronáutica
O Presidente da República, tendo em vista o que estabelece o artigo 7.0 do decreto-lei n . .3.836, de 18 de. novembro de 1941, decreta:
Art. 1. 0 São incluidos no Quadro de Oficiais Aviadores (Q.O.A.),
os seguintes Oficiais Aviadores: Tenente-Coronel Aviador Plinio Raulino de Oliveira, Tenente-Coronel Aviador Ivo Borges, Major Aviador
.c arlos Rodrigues Coelho.
Co!. de Leis - V oi. VIII
32
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Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário".
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
e 53,o da República.

~941,

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

J.

DECRTO N. 8. 447,

DE

20

P.

Salgado Filho.

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova n.ovo regulamento da Caixa de Construção de Casas

do Ministáio da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confare·

o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado, para a Caixa de Construção de Casas
do Ministério da Guerra, novo regulamento que a este acompanha,
assinado pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, ministro de
Estado dos Negócios da Guerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120° da Independência e530 da República.

GE'rULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
RegUlamento da Caixa de Construções de Casas do Ministério
da Guerra

CAPiTULO I
SEDE, OBJE'rO E OPERAÇÕES DA CAIXA

Art. 1.0 A Caixa de Construções de Casas do Ministério da
Guerra, de que trata o decreto n. 21*. 256, de 16 de maio de 1934, terá
a sua séde na Capital Federal, sob a denominação de Caixa de Construções de -Casas do Ministério da Guerra.
Parágrafo único. A Caixa criará, nos Estados, sucursais, filiai&
ou agências, desde que o seu desenvolvimento assim o exija.
Art. 2. 0 A Caixa terá por objetivo adquirir, construir e reconstruir as casas- destinadas à moradia das famílias- dos oficiais do Exército e dos funcionários do Ministério dU Guerra, bem como liquidar
a hipoteca das casas desses oficiais ou funcionários, nos termos do,
presente Regulamento.
Art. 3.o Para consecução de sua finalidade, a Caixá poderá fazer as seguintes operações:
a) receber c gerir os recursos destinados ao seu movimento financeiro;
b) transferir, nos termos aeste Regulamento, aos seus ·mutuários, a propriedade dos imoveis adquiridos, construidos ou reconstruidos pe1a Caixa c a Que se refere o art. 2, 0 do presente· Regulamento, bem como alienar os imoveis de sua propriedade, cujas promessas de venda, a terceiros, tenham sido canceladas;
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c) administrar os imoveis prometidos aos seus mutuários, nos
casos de ausência, incapacidade civil e outros, mediante módica re- .
muneração;
d) praticar os atos de comér_cio necessários à boa gestão dos
seus negócios e outros compatíveis com a sua finalidade.

CAPiTULO !I
RECURSOS FINANCEIROS

Art. 4. 0 Os recursos para o movimento da Caixa provirão das
seg·uintes fontes:
a) de todas as contribuições feitas pelos seus ·mutuários, quera título de Jóia, quer a título de· entrada ou mensalidade;
b) de empréstimos e auxílios concedidos pelo Gçwerno, em virtude de leis especiais;
c) de auxílios e doações, de. carater oficial ou particular;
d)
de receitas e saldQs diversos, inerentes ao funcionamento da
Caixa.
Art. 5. 0 Os empréstimos de que trata o ite_m b do art. anterior
serão postOs à disposição da Caixa, de acordo com o estabelecido nas
referidas leis especiais.
Art. 6. 0 Qs fundos da Caixa serão conservados em depósito, nos
Bancos, e os pagamentos efetuados por meio de cheques, evitando-se,
tanto quanto possivel, a existência de numerário em cofre.
' § 1. 0 Os juros e demais rendas provenientes dos depósitos serão escriturados em conta especial e empregados de acordo· com às
disposições do presente Regulamento.
§ 2.0 · As retiradas dos dinheiros dos Bancos serão feitas mediante cheques, assinados pelo Tesoureiro, visados pelo Relator e autorizados pelo Presidente do Conselho Administrativo da Caixa.
CAPíTULO Ill
INSCRIÇÕES, CON'rRIBUIÇÕES E MODO DE PAGAMENTO

Art. 7. 0 A inscrição de cada candidato na Caixa deverá ser feita
mediante pedido especial, dirigido ao Diretor Geral, e de acordo com
a fórmula adotada.
§ 1. 0 Alem dos esclarecimentos exigidos na referida fórmula, os
interessados poderão prestar outras quaisquer informações, com relação às inscrições que desejarem obter.
§ 2. 0 Na falta da fórmula referida no art. 7. 0 , o pedido de inscrição pod'erá ser feito em outro papel, de tamanho almaço, contendo as informações exigidas.
Art. s.o Preenchidas as formalidades exigidas no artigo anterior, para que a inscrição se torne efetiva, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições :
a) . contribuição inicial de 100$0, a título de ,jóia, que poderá
ser paga de uma só vez, ou em prestações de 2580, no mínimo, mediante consignação em folha de vencimentos e de acordo com o modelo adotado pela Caixa;
b) contribuição da quota mensal de O, 1 o/o do valor da inscrição
por desconto em folha e mediante a consignação prevista no art. 14,
contribuição essa que serú obrigatória at~ a data em que começar a
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amortização do empréstimo de contemplação conh'aído com a Caixa,
independentemente da entrada mínima de 10 o/o, a que se refere os
§§ 1.o e 2.0 do preserite artigo;
c) inscrição na Cartejra de Garantia, criada pelo decreto n. 654
de 15 de fevereiro de 193G; salvo se deClarar, no respectivo pedido d~
iriscrição, que fará, em Companhia, idônea a juizo do C. A., um seguro para o pagamento de, pelo menos, metade do seu débito, em caso
de falecimento.
§ 1.0. Nenhum mutuário poderá ser contemplado senão depois de
12 meses de haver completado a entrada mínima de 10 % do valor do
seu empréstimo de inscrição.
§ 2.0 Juntamente com a jóia, é facultado pagar, de uma só vez,
-entrada mínima de 10 o/o, ou completá-la, posteriormente, -em presta ..
ções suc-essivas, sendo, entretanto, vedado o pagamento das quotas
mensais, antes da integralização da importânc-ia c-orrespondente à joia..
§ 3.o Se dentro do prazo de Ll meses, contados da data da insc.rição
na Caixa, o pagamento da joia não estiver integralizado, a aludida ins.crição será cancelada, sem direito a nenhuma restituição ao contribuinte.
Art. 9.0 Os mutuários proprietários de terrenos e que neles desejarem construir a casa que lhes será destinada, deverão, previamente.
transferí-los a plena propriedade da Caixa. Estes terrenos, mediante
avaliacão, dispensarão a entrada de 10 o/o, de que trata o § 1.0 do artigo
8.0, mas não serão tomados em consideração, no cómpu to dos pontos
a que se refere o art. 15 e seus parágrafos,: Não serão aceitos terrenos de valor menor que 10 o/o do empréstimo de insc.rição e no caso
.contrário, os terrenos apresentados serão sempre considerados como
valendo os 1O o/o, acima referidos.
§ 1.0 Os mutuários que houverem entregue terrenos para o cômpu ..
to da entrada de 10 o/o, qUando contemplados, terão os seus emprésth
mos de inscrição reduzido de 10 %, sem embargos do estabelecido no

art.13.

§ 2. 0 Por conta de mutuários, mesmo não contemplados, poderá
a Caixa adquirir terrenos, destinados à -construção do prédio, devend:J.
porem, tais terrenos ser transferidos à propriedade da Caixa. Para
esse fim o mutuário depositará previamente, na Caixa, a importância.
necessária à aquisição e despesas respectivas.
§ 3.0 Os terrenos a que se refere o art. 9.0 e seus parágrafos,
transforiçlos a plena propriedade da Caixa, farão. parte integrante da
escritura de promessa de venda, que deverá ser lavrada após a referida aquisição e na qual se fará ao mutuário interessado não só a promessa de venda do terreno, como tambem a do prédio a ser construido
futuramente, quando de sua contemplação.
Art. 10. Os contribuintes poderão efetuar depósitos, em dinheiro.
de uma só vez ou parceladamente, até o máximo de 3Q o/o, do valor da
sua inscrição. Nesse máximo não estão compreendidas as quotas mensais referidas no item b, do art 8. 0

CAPiTULO IV
VALOR: DAS INSCRIÇÕES -

CONDIÇÕES E GARANTIAS

Art. 11 . O valor da inscrição será, no máximo, de 30 vezes e, no
mínimo, de 1O vezes os vencimentos mensais das tabelas em yigor.
§ 1. 0 Os mutuários cujas. inscrições forem de valor inferior a 30
vezes os seus vencimentos, poderão el8;vá-los até o máximo permitido
no art. 11, mediante requerimento dirigido ao direor geral, e desde
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que se sujeitem ao reajustamento correspondente, quer em relação à
Caixa Quer em relação à Càrteira de- Garantia, tudo de acordo com o
disposto no § 2.0 do presente artigo.
§ 2.0 O aumento de inscriç.ão de que trata o parágrafo anterior,
somente será permitido antes do mutuário ser contemplado e, nesse
caso, como reajustamento, o mutuário deverá pagar, de uma só vez, a
diferença entre o valor das prestações com que já tiver contribuído e o
da nova inscrição, bem como os juros de 0,5 o/o ao mês, sobre a diferença de cada prestação e contados da data dos pagamentos respectivos, a
menos que se sujeite ao reajustamento por pontos.
§ 3.0 O mutuário poderá, antes de contemplado, diminuir o valor
de sua inscrição, fazendo-se, para isso, o reajustamento Gorrespondente, por pontos, vedada, em qualquer caso, a devolução de entradas já
feitas, sendo que tal alteração só poderá produzir efeito nas distribuições que se realizarem meses após a data em que houver sido concedida a referida alteração.
§ 4.0 Os oficiais da reserva ou reformados, farão as suas inscrições, nos limites estabelecidos neste artigo, de acordo com os vencimentos da inatividade.
Art. 12. As distribuições dos quantitativos correspondentes às
inscrições de que trata o art. 7. 0 , realizar-se-ão no último dia dos
meses de abril, agosto e dezembro de cada ano, dividindo-se igualmente,· entre os três períodos acima referidos, a totalidade dos recursos da
Caixa,disponiveis para tal fim. Nesses recursos será incluída a totalidade dos saldos resultantes das contribuições dos mutuários, apurada
no período anterior.
§ 1. 0 Por ocasião de cada uma das distribuições acima referidas a
5 dias antes da sua realização, a gerência organizará o esquema da
aplicação da respectiva importância, tendo em vista as seguintes percentagens:
a) ~ 60 %, destinados aos empréstimos de financiamento co-

'!

mLlm;
b) -

40 %, aos de financiamento antecipado.
Art. 13. No valor do empréstimo, a ser posto à di.3posição do
mutuário, quando contemplado, serão incluídas todas as suas entradas, de modo que a responsabilidade do mutnário r8-'.iUltará da difen.nça entre o valor do seu empréstimo de inscrição e o montante
das aludidas entradas, diferença essa que, acrescida dos juros prevjstos no presente Regulamento, constituirá o saldo devedor Uo mutuário e a ser amortizado de acordo com o estalíekcido no parágrafo único do presente artigo.
Parágrafo único. As responsabilidades definit.ivn~ do mutnário
ou o seu saldo devudor - capital e juros - serão amortü:ados do
seguinte modo:
a) quando se tratar de empréstimo de financiamento conn}m, a amortização se fará aos juros de 0,45 o/o ao mês e no prazo
rnáxlmo de 200 meses;
b) quando se. tratar de empréstimo de financiamento antecipaào, a amortização se fará aos juros de 0,62 o/o ao mês e no prazo
máximo de 200 :neses. Se o mutuário preferir, o fi,nanciamento anU<cipado far-se-á de acordo com o estabelecido no § 2. 0 do art. 18
do Rrogulamento baixado com o decreto n. 3. 346, de 30-11-38, adotando-se, porem, o juro de O,G2 o/o ao mês e no prazo básico de 200
meses, podendo, em quelquer tempo passar para o r:Jgime atual se
as~im o· desejar. Em qualquer dessas hipóteses, fará o mutuário
de.claração escrita;
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c) €\fi qualquer dos dois casos acima referirias, quando o
ínutuário for maior de 60 anos, na data da inscrição. us amorliz;:;,_
Ções acima ··aludidas, se farão no prazo máximo de 120· meses, sendo
que todos os juros serão calculados pela tabela "Pric~G·.
Art. 14. A amortização do saldo devedor de que ·trata o artigo
anterior será feita, mensalmente, por desconto em folbfl. de vencimentos, mediante consignação firmada pelos mutuários, facultado,
ptAem, qualquer pagamento antecipado.
§ 1. 0 Nas consignações acima referidas, alem da's men3alidades
de amortização do saldo ·devedor, capital e juros, d8verão figurar,
ob~igatcriamcnte, as importâncias relativas aos 'prêmios da Carteira
de Gat:antia. Os prêmios de seg·uro de vida, seguro contra fogo e
mais todas as taxas e autros onus que incidem sobre o imovel desLmado~ ao mutuário. calculados por duodécimos, serão incluidos em
consignação.
§ 2.0 Quando os mutuários contemplados utilizarem-se, parcelada.me.nte, do valor do ~eu emp•réstimo, a ·amortização coi\respondeniP far-se-á, lambem, parceladamente, a medida q'Je o saldo fot
seD.dC; apliCado c tendo em vista o estabelecido nos aetigos 13 e 14
faz~:\ndo-se, em cada caso a necessária consignação, a vigorar 30 dias
após a data da respectiva utilização parcial exceto quanto f•ssa Utihz;ação se fizer nos seguintes casos:
a) ~ para pagamento das despesas inerentes ao processo de
aqu~sição do imovol destinado ao mutuário;
b) ~ para compra de terreno desUnado à construção do prédio E- desde que a referida construção s.eja iniciada dentro do prazo
má;x:jmo de 120 dias da data da aquisição e para garantia do que o
mutuário fará, desde logo, a respectiva consig·nacão;
c) ~ para pagamento ras prestacões correspondentes ao financiarnento do prédio em construção. Em todos as casos previstos nas
alíneas a, b, e c do presente parágrafo, as· amortizacões se i'arão de
acordo com ó estabelecido no § 3.0 do art. 14.
§ 3. 0 As consignações referidas no presente artigo, salvo os
casof: não incluídos nas alíneas a, b e c, só começarão a vigorar 30
dias depois da entrega da chave da casa, ao. mutuário a que ela é
dPstinada. Quarido o imovel, a ser adquirido, necessitar de consertos ou reparos, uma vez satisfeita a exigência '3Stabelecida no
artigo 110, a consignação acima referida só se iniciará 30 dias após
a terminação de tais consertos ou reparos.
§ 4.0 As consignações estabelecidas em favor da Caixa r:ão estão
3Ujeitas ao limite de que trata o decreto n. 832, de 5 de novembro de
1938 e só serão suspensas por solicitacão do diretor gp·al da Caixa;
out-ro:::sim, as dívidas amortizadas mediante as consignaç.ões acima
refendas tambem não estão sujeitas ao disposto no art. 80 do decreto-lei n. 3.084, de 1 de março de 1941.
Art. 15. As distribuições de que trata o ar~. 12, serão feitas
('ntre os mutuários que tiverem satisfeito as exigência::; estabelecidas
no § 1.0 do art. 8.0 e na ordem decrescente do número de pontos
apurados em favor de cada um, salvo as contempla\}Ões por antiguidade, pTevistas no art. 17. in fine.
§ 1.0 A apuracão dos pontos se fará de acordo com u número de
dia-s decorridos desde a data do pag'amento de cada quota até a das
dis(.r·ibuiçõcs de que trata o art. 12, tom:;i:ndo-se corno data do pag:unento das quotas consignadas o dia 1 do mês segumtc aquele a
que corresponder a consignação.
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§. 2.0 Na contagem dos dias, será usado o ano comt>,rcial, de 12.
meses de 30 dias, subtraindo-se uma data da outra.
§ 3.° Cada quota· dará lugar à contagem de um ponte por dia.
§ 4. 0 No caso de empate na contagem de pontos, Lerá preferência o mutuário de maior graduação e, no caso de igualdade de gra:..
doação, prevalecerá o de inscrição de número mais· b~i_::.;:o.
§ 5. 0 Os pontos serão apurados em livro próprio. guardando-se
absoluto sigilo dessa apuração, até a data da distribuição dos empréstimos.
§ 6.° Cada mutuário só poderá ter conhecimento dos pontos
que lhe disserem respeito.
§ 7. 0 Depois de cada distribuição, será facultado o exar:pe, pela
parto interessada, dos pontos apurados a favor dos que tiverem sido
contemplados.
Art. 1G. Os mutuários, quando contemplados, terão à sua disposição o valor das suas inscril:;.õos, incluindo-se, neste cômputo, a
totalidade de suas entradas, até a data da consignação a que se refere o art. 14 deste Regulamento e a ser assinada no momento da
apuracão do seu saldo devedor.
Art. 17. Da importância correspondente a cada distribuição,
% serão atribuidos às inscrições referidas no art.' 15, isto é, às conternplaç.ões por pontos, e o quarto restante será reservado para as
contemplações por antiguidade.
Parágrafo único. As contemplações por antiguidade concorrerão Os mutuários, na ordem ascendente de suas inscrições, ''Tespeitadas
as condições estabelecidas no § 1. 0 do art. s.o.
Art.. 18. Os financiamentos antecipados, previstos na alínea b
do parágrafo único do :irt. 13,' só poderão ser concedidos aos mutuários que o solicitarem, mediante requerimento dirigido ao Diretor
Geral, c desde que tenham efetuado entradas num total de 20 %, ou
mais, do valor de seus empréstimos de inscrição.
Parágrafo único. Os mutuários que requererem o financiamento antecipado,· serão contemplados, dentro dos limites das importàncins que_ lhes forem atribuídas em cada distribuição, ·na proporção
de 1/3 por antiguidade de requerimento, e 2/3, por. pontos, -de acordo
com as normas estabelecidas no presente Regulamento.
Art. 19. Será cancelada a contemplação da inscrição cuja importância não tenha sido aplicada dentro do prazo de oiLZe (11) me·ses, contados da data de sua distribuição, a _menos que o mutuário,
no 11. 0 mês, inicie a respectiva amortizaç.ão como se dela se tivesse
utilizado e tudo de acordo com os arts. 13 e 14 deste Regulame:q.to,
ficando deste modo, à sua disposição, o valor do seu empréstimo,
independentemente do prazo. Esse pra~zo, contudo, poderá ser ampliado por mais noventa (90) dias, mediante requerimento do mutuário, apresentado antes de expirado o prazo inicial. Em tal caso,
dar-se-á o cancelamento nas condições prescritas, desde que vencido
o prazo adicional.
Parágrafo único. No caso de cancelamento previsto neste artigo, o mutuário só poderá concorrer ~ nova contemplação na 3.a
distribuição seguinte, computando-se-lhe os pontos, nessa ocasião,
como se não tivesse ainda sido contemplado; si na 2.a contemplação
não for utilizado o empréstimo, o mutuário poderá concorrer às
subsequentes distribuições, desde que o requeira 15 dias antes da data
do início dessas distribuições.
Art. 20. É vedada a troca de inscrições entre mutuários.
Art. 21. Com as disponibilidades dos seus recursos e a juizo
do Conselho Administrativo, a Caixa poderá conceder aos seus mutuários empréstimos suplementares e de emergência, resgataveis no
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prau:o máximo de 4 anos·: os suplementares serão aos juros de 8 o/o a; a.~
até 20 % do valor de seu empr:éstimo de. inscrição e conc·ectidos sómente p_or ocasião das contemplações; para a· melhoria da casa destinadá ao mutuário; e os de emergência, aos juros de 10 % a/a., para
fins de carater privado, concedidos em qualquer época, devendo as
respectivas amortizacões serem feitas mediante consignações em
folha de vencimentos.
§ 1.0 Os empréstimos de emergência, a que se refere, o presente artigo, só poderão ser reformados uma única vez e depois de
amortizados 50 ·o/o do seu valor original.
§ 2.° Ficam revogados o art. 15 do decreto-lei n. 832, de 5
de novembro de 1938, nem como o art. 80, do decreto-lei n. 3.084~
de 1 de março de 1941, em rela(.~ão _aos empréstimos contraídos na
Caixa.
§ 3. 0 A Caixa concederá tambem empréstimos para contagem
de pontos, até 20 o/o do empréstimo de inscrição, ao juro de 6 % a/a.,
mediante o pagamento mensal dos respectivos juros, feitos em consignação em folha de vencimentos, empréstimos estes resgataveis,
por encontro de contas, por ocasião da contemplação do mutuário
interessado.
§ 4. 0 Em qualquer caso, e independentemente de autorização,
as entradas dos mutuários, existentes na Caixa, garantirão os empréstimos e demais compromissos assumidos pelos referidos mutuários para com a Caixa, cabendo a esta o direito de retirar, daquelas
entradas, as importâncias relativas aos empréstimos, ou compromissos, não resgatados em tempo próprio.
" Art. 22. As construções, reconstruções, aquisições de prédios
e_ liquidação de hipotéca serão tratadas pelo interessado com assistência técnica e administrativa da Caixa.
§ 1. 0 Essa assistência técnica terá por fim principal evitar negócios prejudiciais à Caixa e aos seus mutuários.
§ 2.0 Todos os quantitativos correspOndentes aos empréstimos
de que tratam as alíneaS a e b do § 1.0 do art. ·12, serão empregados
exclusivamente, na aquisição ou construção dos imoveis destinados aos
mutuários, ou ainda na liquidação de hipotéca, incluindo-se as despesas de transmissão e outras correlatas.
Os pagamentos serão feitos diretamente pela Caixa sendo que os·
dos empréstimos de em·ergência serão entregues· aos solicitantes interessados.
Art. 23. O Conselho Administrativo. da Caixa éscolherá T-abelião e Despachante idôneos para os seus serviços.
Parágrafo único. O Conselho Administrativo da Caixa poderá
r.ontratar os serviços de um advogado, quando necessário à defesa dos
interesses da Caixa.
Art. 24. A Caixa não poderá assumir compromisso algum em
torno de qualquer aquisição ou hipoteca, senão depois que o mutuário interessado tenha sido contemplado.
Parágrafo único. Os i moveis de propriedade da Caixa e destinados aos seus mutuários, não poderão ser objeto de hipoteca a terceiros, ou de qualquer outro onus.
Art. 25. Os mutuários, no ato de sua inscrição na Caixa, e para
garantia, no caso de falecimento, do pagamento das amortizacões do
saldo devedor correspondente ao seu empréstimo de inscrição, farão,
obrigatoriamente, um seguro na Carteira de Garantia, ~alvo ·se optarem pela exceção prevista na alínea c do art. 8.0, o que deverão declarar, por escrito, por- ocasião de sua inscrição na Caixa·.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

50&

§ 1.0 .Nenhum empréstimo poderá ser utilizado, parcial ou integra,lmente, sem que, antes, tenha sido satisfeito :J disp"Osto no art. 25,
ou no seu § 2.0 , conforme o caso .
. § 2.0 Os triutuários 9ue tiverem optado pela modalidade estabeI~Cida na parte fmal da almea c do art. 8.0 , deverão aptesentar as ap6h~es do segur? que houverer~ fé i to, em benefício da Caixa. Os prê.mws do refendo seguro serao pagos pelo mutuário e i:'lcluidos na
consignaç.ão a que se refere o § 1.0 do art. 14.
Art. 26. No caso de falecimento do mutuário contemplado e soh
o regime de exceção estabelécido no § 2.0 do art. anterior t•S seus
herdeiros assumirão as responsabilidades do pagamento do' restante
de sua dívida, se houver, pelo modo e prazo estabelecido no presente
Hegulamento. ficando o i movei como garantia desse compromisso. Na
hipótese do seguro ultrapassar a dívida do mutuário, o saldo ~erá restituido aos seus herdeiros, transferindo-se-lhes a plena propriedade
do imovel, mediante uma escritura definitiva de compra e venda e a
que se refere o art. /10. Nos de-mais casos de fale·cürwnto do mutuário
o assunto será regulado de acordo com o estabelecido no capítulo X
:Jo presente Regularriento.
§ 1.0 No caso em que os herdeiros acima referido:::- não possam
assumir as responsabilidades dé que trata o presentê artlgo, a C()iXa
alugará o imovel destinado ao mutuário falecido. ;lelo prazo necessário à amortização de sua dívida, entregando-o em seguithl., e de ;)ltna
propriedade, a quem de direito.
§ 2.0 A inscrição do mutuário falecido, quando já contemplado
e não estando ainda no goso do prédio que Ih€) era destinn.do, será
transferida aos seus herdeiros ·na ordem de suc:~s.-:;ão iegítima, Inediante a apresentação da necessária documentação, tendo-sé tm vista
o disposto nos artigos. 28 c 29 ..
§ 3.0 Se os herdeiros acima aludidos não Quiserem assumir a8
r·esponsabilidades contraidas pelo mutuário faleCido, medianb declat•ação escrita dos mesmos, a Caixa procederá o cancelamento da t'espectiva inscri~fio, restituindo-lhes a totalidades do:; seus depósitos,
ou agindo de acordo com o estabelecido no art. 108 e seu parágrafo,
se for o caso.
Art. 27. A inscrição do mutuário falecido e ·dnda não ·.~ontem
piado, será facultativamente transferida à sua vi'tvn. ou fTh J':í LhsO·
seJa o mutuário solteiro, essa transferência se _r~n·:'l. à ;-;8us fH-tis ou
irmãos.
Parágrafo único. A transferência referida neste ,lrtigo será
f1~ita mediante requerimento devidamente instruido, dirigido pelo interessado ao diretor geral da Caixa, dentro do praw de 120 dias apús.
o falecimento do mutuário.
Art. 28. A transfrência de que trata 6 artigo anterior, só poderá ser efetuada depois que o sucessor beneficiat10 .::ssumir, n'or declaração escrita, a responsabilidade de todos os compromissos eontraidos pelo sucedido, não só para com a Caixa, propriamente dita,
como tambem para com a Carteira de ·Garantia.
Parágrafo único. No càso de transferência, o prêmio da Carteira de _Garantia será sempre cobrado pela idade do sucedido, salvo
quando o herdeiro for mais idoso. caso em que se fará a sua retificação tomando por base a idade do sucessor e tentio em vista a tabela
de prêmios em 'vigor.
Art. 29. O pagamento das mensalidades decorrentes das responsabilidades referidas no· artigo antecedente, será feito mensalmente,
na Gerência da Caixa, importando a sua interrupção pelo prazo maior·
de 6 meses consecutivos, no cancelamento da inscrü;;ào referida, observados os dispositivos constantes do presente Regulamento.
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Art. 30. Quando a viuva ~m filhos do mutuárirJ fal-ecido não
quiserem gosar da faculdade de transferência estabelecida no art. 27,
a Caixa mediante comprovação legal, lhes devolverá, integtalmente,
0 total dos depósitos feitos pelo referido mutuário, inclusive os prêmios da Carteira de Garantia.
Parágrafo único. Na falta de vi uva ou filhos do mutuário falecido, a Caixa entregará 'aos seus outros herdeiros, mediante comprovação legal, a totalidade das importâncias depositadas, na Caixa,
pelo referido mutuário.
Art. 31. A viuva, ou filhns, do mutuário falecido quando ainda
não contemplado, uma ve,z no goso da transferência a L!Ué se refere-o art. 27, serão automaticamente contemplados na distribuição que
·se seguir a data da referida transferência, uma vez satisfeita a exi.gência constante do § 1.0 do art. s.o.
CAPlTULO V
AQUISIÇÃO DE I-MOVEIS E SUA Sl'l'UAÇÃO, ENQUANTO FORE:i\-1 DE PROf>HlEDADE
DA CAIXA

Art. 32. As aqui-sições de prédjàs ou terrenos, bem :3omo ::1s
transferências de h1poter.as, por mtermédw da Caixa e sob qualquer
forma de incorporação de tais imovms ao seu patrimônio, não poderão ser efetuadas sem prévia vistoria e avaliaç.ão, feitas por peritos
da Caixa e homologadas pelo diretor geral~ corrente as despesas por
conta do mutuário interessado e que serão cobradas na base de 0,3%
do valor da avaliação até o máximo de 400$0.
§ 1. 0 Nas avaliações acfma referidas, dever-se-ão tomar em consi·deração os seguinte.s elementos:
a) quanto ao terreno:
1) locação e conformação topográfica;.
2) - dimensões, área e espécie de· visinhança;
3) -· instalações .de que dispõe o logradouro em que estiver si{uado, considerando-se a natureza do logradouro, seu calçamento, espécie de tráfego existente, e distâncias· às vias de acesso;
4) - orientação, natureza do solo e sub-solo.
b) quanto ao prédio:
1) - valor da construção tendo em vista a qualidade dos mate:riais e perfeição do acabamento;
2) - data da edificação e seu estado de conservação;
3) - valor locativo provaveL
§ 2. 0 A avaliação será resultante da composição dos valores do
prédio e terreno, de forma tal que o valor calculado seja equivalente
ao preço corrente do imovel.
§ 3.o Quando ocorrer o caso de desistência de uma primeira avaliação, as suQsequentes serão pagas mediante a taxa fixa· de 5080, para
os prédios, e 30$0, para os terrenos.
§ 4.° Feita a avaliação e a vistoria acima referidas, a Caixa só
tomará a iniciativa da aquisição de qualquer imovel, ou para qualquer contrato de construção - se for o caso - mediante requerimento dirigido ao diretor geral pelo mutuário interessado, e 0nde
·se especifique o local e valor da aquisição do imovel a adquirir, ou a
construir, bem como o nome do respectivo proprietário ou do construtor. tudo de acordo com a fórmula adotada pela Caixa.
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Art. 33. Verificada a viabilidade da transação, no caso de compra
-de imoveis, e dada a autorização· para o prosseguimento do respectivo processo de aquisição, deverão ser apresentados os seguintes· documentos:
a) prova de propriedade, com transcrição de Registo de· Imovc->is,
devendo esta alcançar a dos anteriores proprietários desde 20 anos, no
mínimo;
b l prova de que a propriedade está livre e desembaraçada de todo
e qualquer onus;
c) a prova de quitacão de todos os impostos e taxas.
d) prova de não existência de qualquer a~\ão contra o atual e anteriores proprietários, desde há 10 anos, no mínimo;
e) prova de- capacidade para o exercício pessoal dos atos da vida
civil, relativa aos proprietários e seus cônjuges, deste há 10 anos, no
mínimo;
f) prova do estado civil do _santeriores proprietários do imóvel;
g) prova de identidade do anterior proprietário do imovel.
§ 1. 0 Todas as despesas decorrentes do processo de aquisição do
imovel correrão por conta do mutuário interessado, salvo as que, por
lei, couberem ao vendedor.
§ 2. 0 Efetuada a avaliação do imovel, a Caixa poderá dar uni sinal,
até 15% do valor da aquisição, como garantia e principio de pagamento fazendo-o, porem, em nome da Caixa e sob. a inteira -:: exclu·siva responsabilidade do mutuário interessado, correndo as despesas
por conta do seu empréstimo, ou de depósitos efetuados pr~wiamcn
te para tal fim.
§ 3. 0 As aquisições de imoveis ou o levantamento de hilJotecas
só poderão ser realizadas se os saldos devedores dos mutuários interessados, com exclusão dos juros, na data da aquisicão, fO!·em menores que 85o/o da importância das respectivas avaliações.
Art. 34. Quando o quantitativo correspondente ao valor do empréstimo de inscricão não for suficiente para o fim a que o UPstinar
-o mutuário, este depositará, previamente, na Caixa, a importância que
faltar para perfazer o montante da transação, sem que disso resulte
qualquer direito de condomínio sobre o imovel.
Parágrafo único. A Caixa em caso algum pagará juros pelas
quotas, entradas ou depósitos, recebidos por força dos disposif.ívos re-gulamentares.
Art. 35. A Caixa não adquirirá, em hipótese alguma, imoveis de
propriedade de seus mutuários.
Art. 36. O imovel adquirido pela Caixa destina-se, precipuamente, a residência ·da família do mutuário e quando esta, por motivo de forca maior, comprovado perante o diretor geral, não puder
{)Cupá-lo, só a Caixa poderá alugá-lo e, neste caso, do aluguel obtido
mensalmente, 3o/o caberão a Caixa a título de indenização veJo serviço de administração.
Art. 37. O imovel de propriedade ,da Caixa será segura(lo contra
o risco de fogo, em nome da Caixa e por conta do mutuário intei·ess!ldo, por quantia nunca inferior ao seu valor aquisitivo e os prêmios
relativos a tal seguro serão pagos conforme o estabelecido no § 1. 0 ,
do art. 14.
Parágrafo único. Ocorrendo sinistro parcial ou total do imovel,
o valor da indenizacão recebida pela Caixa será aplicado na restauração do que houver sido danificado.
Art. 38. Todos os onus que incidirem sobre o imovel, dev8rão
ser pagos pelo mutuário interessado, mediante consignação mensal,
consoante o estabelecido no§ 1. 0 , do art. 14.
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Art. 39. O mutuário obriga-se a manter o prédio que lhe está
em permanente estado de asseio conservação e habitalidacte
executándo as obras que forem exigidas pelas autoridades compe-1
tentes.
§ 1.0 Para observância da obrigação acima referida, a Caixa reserva-se o direito de inspecionar o imovel acima referido, sempre que
julgar neceSsário.
§ 2. 0 As obras de conservação ou restauração, que forem julgadas necessárias, serão realizadas pelo mutuário ou, em caso de premência, pela própria Caixa, e por conta do mutuário, independ•.mtemente de sua autorização, sendo que as despesas deverão ser p<:>.gas
mediante a apresentação da respectiva fatura, ou ser-lhes-fio debitadas para serem pagas em prestações mensais, acrescidas dos juros de
1% ao mês.
·
Art. 40. O prédio adquirido, ou construido, integral, ou oarcialmente, com os recursos da Caixa, será entregue ao mutuário a que se
destina, mediante uma escritura de promessa de venda feita ao refGrido mutuário, que o ocupará· em nome da Caixa e que só terá r plena
propriedade do imovel, mediante a respectiva escritura definitiva
de compra- e venda, quando houver amortizado integralrnent':"' o se!l
débito para com a Caixa.
Parágrafo único. Enquanto o saldo devedor do mutuário não
for integralmente amortizado, o imovel que lhe está destinado ~erá
de plena "propriedade da Caixa e sua situação se regulará pela~ normas estabelecidas neste Regulamento e pelas cláusulas da respectiva escritura de promessa de venda, sendo nulos de pleno direito
quaisquer contratos, ou atos, que restrinjam ou 'éontrariem as prerrogativas -e direitos da Caixa, sobre a referido imovel.
destin~cto~

CAPITULO VI
ORGXOS DE

SUPERINTENDÊNCIA, DIREÇÃO
DA CAIXA

E EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS

Art. lj, 1 . Para zelar pelo bom funcionamento da Caixa, sem qualquer onus para o Tesouro Nacional, serão previstos os seguintes
orgãos:
a) Conselho Superior de Economias da Guerra, para sup_erintendência geral;
b) Conselho Administrativo da CAIXA, constituído
pelos seus
diretores, para direção e fiscalização imediatas;
c) Gerência, para execução dos trábalhos de escrita e gestão do
patrimônio da CAIXA;
d) Tesouraria e Secretaria, para zela1' pela contabilidade geral
da CAIXA e fazer ·o serviço de correspondência;
e) Secção '.récnica, para auxiliar o diretor técnico no estudo e
fiscalização das obras e outros serviços correlatos;
f) Carteü'a de Garantia .de Empréstimos, para proporeionar aos
mutuários o seguro de vida exigido no presente Regulamento;
g) Carteira de Administração de Imoveis.
§ 1.0 A Superintendência Geral será exercida corno o entender
o aludido Conselho Superior.
§ 2.o. A direção e fiscali:.r.ação imediatas, exercidas pelo conselho Administrativo da CAIXA, obedecem às prescrições deste Regulamento, que prevê, tambem, a constituição e funcionamento das
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-cinco seguintes secções: Gerência, Tesouraria e Secretaria, Secção
Técnica, Carteira de Garantia de Empréstimos e Carteira de Administração de !moveis, simbolicamente representadas respectivamente,
S-1, S-2, S-3, S-4 e S-5.
Art. 42. A Diretoria da CAIXA, constituída por oficiais do EXército ativo, da reserva ou reformados e de nomeação do ministro da
.Guerra, terá a seguinte composição:
Diretor geral da CAIXA, presidente do C. A.
Diretor técnico, relator do C. A.
Diretor tesoureiro, secretário do C. A.'
§ 1.o. Ao Conselho compete:
a) Resolver as questões concernentes ao funcionamento gerai
.(la CAIXA, de acordo com as Prescrições do presente Regulamento.
§ 2.o. Ao presidente do Conselho Administrativo e diretor geral
,da CAIXA compete:
a) administrar a CAIXA segundo as decisões do Conselho, e conforme os poderes que lhe são conferidos neste regulamento e outros
que implicitamente deles decorrerem; e repersentá-la, ativa e pasSivamente, em todos os atos judiciais e extra-judiciais;
b) convocar o Conselho Administrativo e presidir as suas
sessões;
c) prestar contas dos negócios da CAIXA ao Conselho Superior
.de Economias da Guerra;
d) nomear e demitir os funcionários da CAIXA, de acordo com
as disposições do Capítulo XIII;
e) autorizar os
pagamentos e as retiradas de dinheiro dos
Bancos;
f) apresentar relatório anual dos trabalhos da CAIXA ao Conselho Superior de Economias da Guerra;
g) adotar as medidas que se tornarem precisas ao desenvolvimento e regularidade dos ::;erviços da CAIXA;
h) fiscalizar, quando entender, qualquer registo, livro ou doC'umcnto avulso, de escrita da CAIXA, sem prejuizo dos poderes especiais conferidos ao relator.

§ 3.o. Ao relator do Conselho e diretor técnico da: CAIXA, cabe
o seguinte:
a) representar a CAIXA em todos os atos refere1ítes a construções ou reconstruções dos prédios de sua propriedade, assinando os
respectivos contratos com as outras partes interessadas;
b) ficalizar a escrituração da CAIXA e rubricar os respectivos
livros;
c) autenticar com o seu "Visto" ou "Confere" os documentos de
receita e despesa;
d) substituir o diretor geral nos seus impedimentos;
e) dirigir a Secção Técnica da CAIXA;
f) emitir os pareceres técnicos necessários
ao esclarecimento
, do Conselho Administrativo;
g) aprovar .os projetos de construção
apresentados à CAIXA
pelos mutuários;
h) manter, por intermédio da Secção Técnica, o controle geral
..do andamento de cada obra.
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§ 4.o Incumbe ao diretor tesoureiro e secretário:
a) efetuar os recebimentos e pagamentos externos;
b) assinar os cheques de retiradas de dinheiro;
c) fazer os depósitos de dinheiro nos- Bancos;
d)

zelar pela boa gestão e escrita dos fundos;

e) .fiscalizai' o serviç:.o da pagadol'ia, procedendo diariamente à

tomada de contas do movimento da C'aixa, atribuições essas que,
na sua ausência, serão exercidas pelo gerente;
f} redigir e fazer expedir a correspondência da Caixa.. salvo a
relativa aos processos de construções que será feiLa dii·etamente ·pela
Secção Técnica, em nome da Caixa;
g) elaborar o relatório anual de acordo com a orientação do
presidente do· Conselho;
h) assinar, com o gerente, os balanços financeiro e patrimanbl da Caixa;
i) mandar lavrar, em livro próprio, as atas das reuniões e
deliberações do Conselho Administrativo;
j) fázer registar, em livro próprio, todas as alterações ocorridas com os funcionários da ·caixa, organizando as suas respectivas
fichas;
k) fisca-lizar a frequência dos f.uhcionários, mediante as partes
dadas pelo g:erente;
l) · fiscalizar a aquisição de material àe .Jonsumo .geral, promovendo para isso, concorrências administrativ<.~s, sempre que for
possível;
m) guardar os títulos, ou valores similares, que forem depositados na Caixa.
CAPíTULO VII
GERl?:NCIA

Ar. 4.3. A' gerência é o orgão destinado a processar todo o
movimento de fundos da Caixa, organizando a sua escrituração e·
contabilidade.
Art. M1 • 4 gerência, dirigida pelo gerente, terá, para execução
dos trabalhos que lhe estão afetos,· o seguinte quadro de funcionários:
1 gerente, contador on guarda-livros.
1 sub-gerente.
1 1. 0 escriturário.
2 2. 00 escriturários.
2 3. 00 escriturários.
1 pagador.
1 auxiliar.
§ 1. 0 São atribuições do gerente:
a) executar, com os outros funcionários, os trabalhos de escrita e gestão do património;
b) apresentar ao Conselho Admini~trativo, até o décimo dia utll
de cada mês, os balanços financeiro e patrimonial da Caixa, atinentes ao movimenLo do mês anterior, de acordo com os modelos
adotados;
c) fiscalizar os recebimentos e pagamentos internos, como auxiliar do diretor tesouieiro;
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d) fiscalizar o serviço do ponto dos funcionários, de acordo·
com as normas adotadas pela Caixa, comunicando, diariamente, emparte dirigida ao diretor tesoUreiro, -as altera(~ões havidas, para os
efeitos previstos no presente regulamento;
e) escriturar, pessoalmente, os livros "Diário'' e "Razão";
f) ter, so.b suas ordens diretas,_ os outros funcionários da gerência e fazê-los executar, metodicamente, os trabalhos que lhes
forerq distribuídos;
g) propor as medidas que julgar convenientes à regularização
das operações de contabilidade;
h) responder pelo expediente da Caixa, na ausência dos diretores;
i) apresentar, diariamente, ao Conselho, por intermédio do diretor tesoureiro, o BoleLim da situação da Caixa.
§ 2.0 São atribuições do sub-gerente:
a) substituir o gerente na sua ausência ou impedimento, respondendo pelos serviços que lhe são atribujdos;
b) auxiliar o gerente em todos os trabalhos necessários ao born
andamento dos serviços afetos à gerência;
c) 'escriturar pessoalmente os livros "Caixa" e "Caixa Geral".
e os demais registos referentes aos diversos serviços da Caixa;
d) organizar, de acordo com o gerente, os balanços mensais, os
esquemas e relações para as distribuições dos empréstimos;
e) prestar as informações que lhe forem solicitadas para esclarecimentos de interessados.
§ 3.0 São atribuições do pagador:
a) el'etuar os pagamentos ·e recebimentos no "guichct" da pagadaria, -examinando detidamente todos os documentos que lhe forem
entregues. verificando, não só as suas características legais, como·
tambem a sua exatidão:
·
b) recnsar o pagamento sempre que haja irregularidade na documentação apresentada, levando o fato, imediatamente, ao conhecimento do diretor-tesoureiro ou, na sua ausência, ao ·do gerente;
c) organizar o mapa do movimento- diário da pagadoria, entregando-o, no dia seguinte, ao gerente, acompanh:_tdo dos respectivos
documentos comprovantes; 1
d) não consentir a permanência de pessoas estranhas no recinto
da pagadoria, salvo o caso de funcionários da Caixa, em objeto de serviç,o;
e) prestar contas do movimento diário da pagadoria ao diretortesoureiro, ou a quem o substitua, logo após o encerramento da Caixa,
sendo responsavel direto, no exercício de suas funções, por todos os
prejuizos ou quaisquer irregularidades delas decorrentes.
§ 4.0 A substituição eventual do pagador, far-se-á por indicação
do diretor-teso'ureiro, dentre os funcionários da Caixa e mediante
aprovação do diretor geral.
§ 5.o Compete aos demais funcionários:
a) comparecer ao serviço pontualmente;
b) ter em boa ordem os trabalhos que lhes forem distribuídos;
c) cumprir as ordens dos seus superiores imediatos.
§ 6.0 É dever precípuo dos empregados dispensar a máxima cortezia às pessoas com que tratarem no recinto. da Caixa.
Art. 45. Anexa à gerência, funcionárá a Carteira de Administração de Imoveis 1 que se encarregará da administração dos imoveisde· propriedade da Caixa.
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Parágrafo único. A Carteira de Administração de !moveis providenciará sobre a locação dos prédios de propriedade da Caixa,
quando não ocupados pelos mutuários a que se destinem, promovendo _a lavratura dos respectivos conti·atos de locação, revestindo-se
de todas as garantias legais, mas, de modo algum assumirá a responsabilidade do pagamento dos aluguéis que, pelos locatários recalci- ~
trantes, deixar de ser feito à Caixa. Alem disso, caberá à Carteira
de Administracão de !moveis o serviço do pagamento dos onús que
incidirem sobre todos os imoveis da Caixa.

Art. 46. Para execUção dos trabalhos que lhe estão afetos, a
Carteira de Administração de !moveis disporá, do seguinte quadro de
funcionários:
Um 1. 0 escriturário, chefe da carteira;
Um auxiliar.
§ 1.0 São atribuições do chefe da Carteira de Administração de
Imoveis:
a) promover o pagamento de todos os onus que gravem o::; imoveis de propriedade da Caixa, fazendo a respectiva escrituração;
b) administrar .os imoveis de propriedade da Caixa que, por qual-quór circunstância, estejam alugados, promovendo a lavratlJra dos
r·espectivos contratos de locação, procedendo à cobrança dos respectivos aluguéis e remetendo-os, por intermédio da gerência, a quem
de direito;
c) proceder- à catalogação de todas as escrituras e de mais documentos relativos· à aquisição dos imoveis de propriedade da Caixa
para ó devido arquivamento.
.
§ 2. 0 Promover as repar9-ções, ou consertos, .dos prédios sob sua
administração, uma ve~ autorizados pelos mutuários a que estão destinados e por cuja contà correrão tais despesas.

CAPITULO VIII
SECÇÃO TÉCNICA

01\GANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

Art. 47. A Secção Técnica é o orgão de estudos dos projetos
dos prédios a construir pela Caixa, bem como da respectiva Tiscalização, quando as obras estiverem em andamento, e tambem das que
se realizarem em prédios já construidos e de propriedade da Caixa.
§ 1.0 O estudo dos projetos acima referidos compreenderá, não só
.as plantas propriamente ditas, como tambem as suas especificações e
respectivos orçamentos, não podendo ser aprovados os projetos em
que não haja uma perfeita correlação entre os elementos que os constituem, de mbdo a garantir a sua exequibilidade.
§ 2.0 Nenhuma construção poderá ser executada sem prévia aprovação do respectivo projeto, por parte do diretor técnico.
Art. 48. A Secção Técnica terá um "Serviço de construções", de
modo a atender, com eficiência e economia, as finalidades da Caixa.
Art. 49. A Secção Técnica é dirigida pelo diretor técnico,
diretamente auxiliado pelo assistente técnico e pelo adjunto técnico
Parágrafo único. 0 assistente técnico será engenheiro milHar designado pe-lo ministro da Guerra, por proposta do diretor geral da
,caixa.
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Art. 50. Para boa execução dos serviços a seu cargo, a Secção
Técnica exigirá:
a) projeto completo e detalhado do prédio, organizado por arquiteto idôneo, regist~d_o na caixa, co~preendendo alem das plantas,
cortes e elevações exidtdos pela Prefeitura, todo sos detalhes necess~rios, na ~seala de 1-20, Cf?IDO. sejam escadas, esquadrias, serralheirtas, larnbris, molduras, saliências, motivos arquitetônicos etc. com
a:::: respectivas dimensões e indicação do material a empreg'ar erri cada
caso;
~) Plfl:nta rigorosa. do ter~eno, com as indicacões planimétricas
e albmétncas necessárias ao estudo do movimento de terra e das
fundações, de foi·ma a permitir o orcamento rigoroso desses trabt:Jhos;

c) seis copias do projeto e respectivos detalhes, alem dos origi ..
nais em tela ou papel vegetal (para os detalhes) .
Art. 51. As construções serão executadas por construtores registados na caixa on pelo "Serviço de Construções'', a escolha do mutuário interessado.
§ 1. 0 'rodas as construções serão executadas mediante contrato
de acordo com o modelo adotado entre a caixa e o construtor escolhido pelo mutuário, e onde deverá figurar, taxativamente, o orçamento real da obra a executar.
§ 2. 0 As construções executadas pelo '1Serviço de Construcõestt
serão feitas mediante ajuste entre a caixa e o mutuário interessado.
§ 3. 0 Nenhum contrato de construção poderá ser lavrado sem
prévia proposta do respectivo construtor, dirigida ao diretor técnico,
-e onde, com a apresentação das plantas e especificações da obra a
executar, figure o valor do respectivo orçamento, local da obra a
contratar, prazo de construcão e a declaração de conformar-se com
todas as norma.s u,dotadas pela caixa, no que diz respeito a tais conhatos.
,
Art. 52. Os construtores sujeitar-se-ão ao desconto de 3 %
sobre o valor do contrato de construcão, para pagamento do projeto,
fiscalizaç.ão e outras despesas de ~xpediente.
Parágrafo único. O projeto será pago depois de aprovado pela
Prefeitura Municipal, de acordo com as normas da caixa e, no máximo,
a razão de 1 o/o sobre o valor do respectivo contrato de construcão.
Art. 53. A Secção Técnica exercerá fiscalização permanente
durante a construção, obrigando-se o construtor a manter na obra
um livro de ordens, onde diariamente o fiscal fará as anotações nf'C'essárias, e a fornecer os elementos para escrituração de fichas, do
controle da caixa.
Parágrafo único. Os modelos do livro de ordens e da ficha de
controle figurarão no Caderno de Encargos da caixa.
Art. 54. Só poderão projetar e construir para a caixa os arquitetos e construtores nela registac;los.
§ 1.0 Esse registo será feito na Caixa, a requerimento do interessado, mediante o pagamento único de 10080, para os arquitetos, e
dP 500$0, para os construtores: com apresentação dos documentos de
rcgisto na Junta Comercial, dos de idoneidade financeira e técnie~
e da Carteira Profissional de que trata o décreto n. 23.569, de
11-12-1933. Os- quantitativos acima referidos serão incorporados afl
patrimônio da Caixa.
§ 2.o O profissional que deixar de cumprir, sem causa justificaYel, as obrigações assumidas para com a Caixa, ou seus mutuários,
ou usar dolo ou má fé, terá o seu registo cassado.
Col. d~ Leis - Vol. VI!I
33

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 55. A Secção Técnica organizará o Caderno de Encargos
da Caixa que fará sempre parte integrante dos contratos de construção.

Art. Q6. A Caixa disporá de um automovel não só para o s~r
vico de fiscalização das obras em andamento, como tambem para todos os demais serviços.
Art._ 57. O fundo de industrialização da Secção Técnica, de
que trata a alínea c do art. 92, poderá ser aplicado na aquisicão da
aparelhagem necessária -aos tl'~balhos do Serviço de Construções, Ucvendo tais despesas ser recuperadas, mediante percentagem sobre oS
orçamento·s das obras executadas pelo referido Serviço.
Art. 58. Para exeeução dos trabalhos que lhe estão afeto:::.., a
Secção Técnica disporá, alem do adjunto-técnico, do seguinte quadro
de funcionários :
1 1.0 escritm·ário, chefe de escritóriO;
1 2.o escriturário;
1 3. 0 escritUrário;
1 motorista.
§ 1.0 São atribuições do assistente téenico:
a) ministrar às parte·s interessadas -todas as informações de ordem técnica necessárias à organização dos projetos, inclusive as exigências dá Caixa;
b) estudar_ os projetos apresentados à Caixa pelos mutuár·ios,
para aprovação do diretor técnico;
c) propor as modificacões que se tornem necessárias nos Cadernos de- Encargos e Especificações;
d) preparar todo o expediente destinado à assiriatura do diretor
técnico;
e) manter em dia ü arquivo e fichário da Secção •récnica, de
acordo com as resoluções do Conselho;
f) dedicar-se durante o expediente da Secção Técnica, exclusivamente, ao serviço da Caixa;
g) administrar os trabalhós afetos ao '·Serviço de Construções";
h) fiscalizar diariamente todas as obras a seu cargo, como prepo::::to do diretor técnico, escriturando as fichas de controle e o livro
de ordens;
i) tomar junto aos construtores ou encarregados das obras, :1s
providências que se fizerem necessárias para corrigir irregularidades
na construção, ou modificar qualquer serviço ~m desacordo com as
especificações, confirmadas sempre por memorandum assinado pelo
diretor técnico.
§ 2.o São atribuições do adjunto-técnico:
a) executar todos os serviços que lhe forem determinados pelo
as~istente técnico;
b) substituir o assistente técnico, em seus impedimentos.
§ a.o São atribuições do 1.0 s.ecretário:
a) verificar e superintender todos o sserviços do expedü1.nte,
quer de ordem técnfca, quer de ordem administrativa, afetos ao escritório da Secção Técnica;
b) distribuir os trabalhos afetos ao escritório, entre os diversos
funcionários, de acordo com as necessidades do--serviço;
c) atender c prestar esclarecimentos às- partes interessadas, -em
assuntos de sua atribuição;
d) preparar, diariamente, o expediente destinado à assinattu·a

uo aszistente e do diretor técnico,
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§ 4. Aos demais funcionários competem as obrigações especificadas nos §§ 5. 0 e ô.o do art. 44.

CÀP!TULO · IX
TESOURARIA

Art. 59.

E

SECRETARIA -

ORGANIZAÇÃO

E

ATRIBUIÇÃO

A Tesouraria e Secretaria, sob a, imediata direcão do

diretor tesoureiro, é o orgão destinado a veri_ficar não só a contabilidade geral da Caixa e respectiva escrituração, como tambem executar
todos os serviços de correspondência e registo dos atos adminis-

trativos.

§ 1,0 Para execução dos seus trabalhos, a Tesouraria e Secretaria disporá do seg·uinte quadro de funcionários:
1 adjunto da Tesouraria e Secretaria
1 z.o escriturário.
§ 2. 0 São atribuições do diretor tesoureiro e secretário:

as capituladas no § 1;. 0 do art. 42.
§ 3 o São atribuições do adjunto:
a)

a) executar todos os serviços que lhe fm'em determinados pelo
diretor tesoureiro;
b)
substituir o diretor tesoureiro em seus impedimentos;
c) receber o material de escritório adquirido para o consumo
geral, distribuindo-o à Portaria, parceladamente c mediante pedido,
para a necessária distribuição às diversas secções da Caixa, pedidos
esses que serão mensalmente verificados pelos vales de entrega.
§ 4.o São atribuições dO escriturário:
a} as especificadas nos §§ 5. 0 e 6.o do art. 44.
Art. 60. Sob fiscalização da Secretaria, funcionará a Portari~
tendo sob a sua jurisdição o Arquivo Geral da Caíxa.
§ 1. 0 Para execução dos trabalhos que lhe estão afetos, a Portaria disporá do seguinte quadro de funcionários:
1 porteiro
1 contínuo
1 servente
1 arquivista.
§ 2.o São atribuições do porteiro:
a) rem8ter e receber a correspondência da Caixa, registando-a
HOS respectivo.., protocolos e dando-lhe o conveniente destino;
b)
fiscalizar a limpeza e conservação da sede dá Caixa e respectivo mobiliário;
c)
registar, no protocolo, o andamento de todos os processos em
curso üa Caixa, quando transitarem pela Portat'ia, organizando as
respectivas fichas;
d) receber, da Secretaria, o material de imediato consumo distribuindo-o às diversas secções da Caixa, mediante recibo p~ra a
necessária prestação de contas;
.c) cump_rir as ordens recebidas da Diretoria, no que se refere ao
serviço da Caixa.
§ 3. 0

São atribuições do contínuo e do

~ervente:
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a)

manter a limpeza da sede da Caixa e de todo o seu mobi-

Iiáriob\;

cumprir· as deLerminacões do porteiro;
atender ao serviço do expediente.
§ 4.o São atribuições do arquivista:
c)

a)

trazer em perfeita ordem o arql).ivo de que es.tá encarregado,

n:iantendo em dia a respectiva escrituração, de -acordo com as normas
adotadas pela Caixa.
b) substituir o porteiro em seus impedimentos.
CAPíTULO X
CARTEIRA DE GARANTIA DE EMPRÉS1'lMOS

OrganiZação e objetivos

Art. 61. A Carteira de Gat'antia de Empréstimos, criada pelo
decreto n. 654, de 15 de fevereiro de 1936, e anm;ada à Cáixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra pelo decreto n. 3. 346, de 30
de novembro de 1938, tem por fim instituir seguros sobre os empréstimos de contemplação realizados, na Caixa, pelos seus mutuários
Art; 62. A Carteira de Garantia assume a responsabilidade do
pagamento do débito que o mutuário teriha .pa_ra cor:n a Caixa, ~a data
do_ seu falicemento, .desde que, nessa data, haJam SidO preenchidas as
condições seguintes:
a) esteja vencido o período de carência a que se refere o art. 63;
b)
tenha sido o mutuário contemplado nas distribuições regulamentares.
Parágrafo único. O débito de que trata este artigo será o que
se refere à amortização do capital emprestado e respectivos juros, na
forma estabelecida no art. 70 deste Regulamento.
Art. 63. O perfodo de carência será de três anos. contados do
mês em que for iniciado o pagamento dos prêmios à Carteira.
Art. 64. A inscrição na Carteira será feita no ato da inscrição
na Caixa, salvo se o mutuário optar pela modalidade~ prevista na alínea c do art. 8. o deste Regulamento, do que fará declaração por escrito.
Art. 65. O valor do seguro a i;arantir inicialmente, na Carteira,
será igual ao do empréstimo de inscrição na Caixa, calculando-se o
respectivo prêmio pela tabela anexa, tomando-se por base a mensalidade que o mutu~ário teria de.pagar para o respectivo resgate no prazo
regulamentar·, qualquer que seja a espécie do empréstimo a segurar
A inscrição na Carteira, salvo a exceção prevista na alínea c do art. 8.~
será compulsória e intransferivel.
§ 1. 0 Ocorrendo, posteriormente, aumento ou ctimmuição do empréstimo segurado, será feita, na Cartmra, a alteração correspondente,
sem direito a restituição no caso de redução, sendo de todo vedado o
aumento de seguro de mutuário falecido. O cálculo dos prêmios será
sempre feito de acordo com a tabela anexa, tomando-se por base a
mensalidade correspondente 'à amortização do empréStimo segurado.
§ 2. 0 No caso do aumento acima referido, pagará o mutuário a
diferença do prêmio entre o valor majorado e o inicial da garantia, a
contar do primeiro mês de contribuição. Esse pagamento poderá ser
feito em seis prestações mensais.
o

o
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Art. 66. A inscrição na Carteira será -feita em fórmula especiaL
Art. 67. No ato da inscrição será paga a taxa de 30$0 (trinta
mil réis), a título de jóia.
Art. 68. Não será admitida, na Carteira, a inscrição de mutuá ...
rios maiores de 60 (sessenta) anos, sendo considerados, para todos os
efeitos, como de 21 anos, os menores desta idade.
§ 1. 0 Ao inscrever-se, fará o mutuário prova de idade, mediante
certidão do registo civil ou documento equivalente, a critério da Dire ...
toria da Caixa; transitoriamente, porem, poderá ser aceita a idade
constánte do Almanaque Militar.
§ 2. 0 Em princípio, não será exigida a inspeção de saude para a
admissão na Carteira; em casos especiais, porem, essa exigência será
feita, pela Diretoria da Caixa, sem prejuízo do estabelecido neste
Regulamento, correndo as respectivas despesas por conta do interessàdo.
Art. 69. O prazo do pagamento das contribuições ou prêmios na
Carteira de Garantia, compreenderá dois períodos: o primeiro, a -partir do mês inicial de contribuição até a data do reajustamento de contas, por efeito de contemplação; o segundo, dessa data até completar a
15G.a contribuição, a que se refere o art. 71.
Art. 70. No início do segundo período, far-se-á o novo cálculo do
prêmio a pagar durante o prazo de contribuiç,ão do seguro, reajustando-o ao .valor real do débito do mutuário, sendo que o reajustamento
acima referido far-se-á sempre de acordo com a Labela anexa e tendo
o débito real do mutuário, excluindo-se os juros, salvo quando se
tratar de empréstimos contraídos sob o regime de "empr·éstimos sem
juros", caso em que o aludido reajustamento se fará de acordo com a
tabela anexa às Instruções da Carteira de Garantia, baixadas com o
decÍ'eto n. 654, de 15 de fevereiro de 1936 e tomando em consideração
a totalidade do saldo devedor do mutuário.
Art. 71. O número máximo das conLribuições para a Carteira de
Garantia será de 156 mensalidades, ainda mesmo que por força das
circunstâncias, tenha sido a inscrição feita no 2° período· acima referido.
Art. 72 .. As contribuições a que Se refere o artigo anterior deverão ser pagas mensalmente e incluídas, para desconto em folha, na
consignação feita para a Caixa.
§ 1.0. Quando os mutuários, por motivo de força maior, cansequente de coinissões no exterior do país oü em outro Ministério, náo
puderem fazer os descontos por consignação, os pagamentos dos prêmios da Carteira de Garantia serão feitos diretamente na sede da
Caixa.
§ 2. 0 A inscrição do mutuário na Carteira de Garantia, será cancelada, sem J)reju izo do estabelecido no art. 83 deste Regulamento,
se deixarem de ser pagas, sucessivamente, 6 (seis) mensalidades, sendo
que a omissão de qualquer das 36 primeiras importa na interrupção
da contagem do período de carência. O pagamento de mensalidades
atrazadas será acrescido dos juros de mora, de 0,5 o/o ao mês.
Art. 73. Se o falecimento do mutuário ocorrer antes de cumpridas as condições estabelecidas no art. 62, a Carteira restituirá
aos seus herdeiros a importância dos prêmios pagos, salvo no caso
de transferéncia de inscrição prevista no art. 27, e qu~ será regulado como aí se preceitua.
Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese havere. restituição
de prêmios, ressalvada a exceção do parágrafo único do art.. 74.
Art. 74. Se o mutuário contemplado e com a·período da carência
vencido. falecer antes de utilizar-se do valor de seu empréstimo, a Carteira assumirá a mesma responsabilidade definida
art. 62 desde quo

no
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os seus herdeiros se habilitem legalmente nos termos deste Regulamento e no prazo de 10 (dez) meses, contados na data do óbito.
Parágrafo único. Será cancelado, para todos os efeitos, o empréstimo que não for utilizado no prazo acima referido, cabendo, apenas,
aos herdeirOs do mutuário a restituição dos prêmios pagos.
Art. 75. No caso do falecimento do mutuário, e nas condições
mencionadas no art. 62, suas alíneas e parágrafo, será o seu débito
transfei'ido à responsabilidade da Carteira, que o irá amortizando
mensalmente, no prazo regulamentar, isto é, à razão de 1(200 do valor
garantido até integTal pagamento.
Parágrafo único. Quando o mutuário falecer com o período de carência vencido, embora ainda não contemplado, a sua viuva ou filhos,
logo que forem contemplados de acordo com o disposto no art. 31, gozarão das vantagens estabelecidas no presente artigo, mas, somente
na parte do seu saldo devedor correspondente ao valor do empréstimo segurado pelo falecido mutuário, cabendo aos herdeiros acima
mencionados a responsabilidade de amortizar, a_ Caixa, em 200 meses, não só a importância relativa à outra parte do aludido saldo devedor, como tambem as demais dívida& deixadas pelo mutuário paJ~a
com a Caixa e dentro dos prazos já convencionados.
Art. 76. As condições definitivas da g·arantía a que se refere o
art. 70 serão claramente inscritas na escritura de promessa de venda
do imovel, afim de evitar dúvidas futuras, quanto à liquidação do sinistro.
Art. 77. Aos herdeiros do mutuário falecido caberá o pagamento
de taxas, seguro de fogo e demais onus que incidirem sobre o imovel
que lhes esteja destinado, de acordo com o disposto no § 1.0 do art. 14,
in-fine, visto que esse pagamento não faz objeto das 'garantias da
Carteira.
ParágTafo único. Por ocasião da revisão" prevista no art. 70 deste
Regulamento e a que se refere o art. 69, in-fine, será feito o cálculo
das responsabilidades· atribuídas à Carteira, na conformidade do parágrafo único do· art. 62. Esse cálculo será registado no livro competente, na Carteira de Garantia, e transcrito na caderneta do mutuário,
à qual se refere o art. 84.
Art. 78. A renda da Carteira de Garantia será arrecadada conjun-w
tamente com a da Caixa e escriturada em título próprio. As despesas
do seu pessoal, inclusive a remuneracão do Consultor Técnico e lambem a do material, correrão por conta da sua receita geral.
§ ·:1.0 A aplicação dos recursos da Carteira far-se-á com as ·indispensaveis garantias, empregando-se-os nas operações da Caixa ou invertendo-se-os em títulos da• dívida pública federal.
§ 2.0 Os recursos da Carteira não pderão ser empregados à taxa inferior de 6 o/o, de juro anual.
Art. 79. A Carteira de Garantia, além das reservas té.cnicas, apuradas anualmente, terá tambem reservas de contingência, correspondente a 10 lh daquelas reservas.
Parágrafo único. As reservas técnicas, calculadas atuarialmente,
compreenderão os riscos em curso e os das liquidaç;ões do sinistros,
nos termos deste Regulamento.
Art. 80. Apuradas as reserv:as a .que se refere o artigo precedente, os lucros líquidos da Carteira terão a seguinte aplicação:
a) 50 % para o fundo de bonificação dos ·mutuários da Carteira,
que .tenham terminado o pagarilento de suas contribuições;
b) 50 % para a Caixa de Construções.
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Art. 8-1. A direção superior da Carteira caberá à Diretoria da
Caixa,· que no cxerc'cio dessa atribuição será assistida por um cohsultor técnico de sua confiança. Esse consultor terá o encargo de organização dos registos necessários à apuração das reservas, taxas de
mortalidade, tabelas de prêmios e todos os demais trabalhos técnicos
impostos pelo bom andamento dos negócios da Carteira de Garantia.
Art. 82. Ao mutuário que tiver optado pela modalidade estabelecida na alínea c do árt. 8. 0 deste Regulamento e desejar, mais tarde,
inscrever-se na Car·teira, será facultado fazê-lo, mediante exame mérlico, a. juizo da Diretoria e respeitadas todas as condições estabelecidas •. neste Regulamento, para os mutuários ~em geral.
Art. 83. O mutuário que, por qualquer motivo, se retirar da
Caixa, será automaticamente excluído da Carteira, não lhe cabendo
l'estituição das contribuiçõ·es pagas.
Art. 84. O mutuário inscrito na Carteira de Garantia receberá
uma caderneta onde serão anotadas todas as contribuiç.ões recebidas
e tambem todas as alterações relativas à respectiva inscricão.
Art.· 85. A organizacão propriamente técnica da Carteira será
orientada pelo respectivo consultor. A escrita financeira e patrimonial será organizada em correlação com a da Caixa.
Art. 86. Para a direção e execução dos serviços necessários 'ao
seu perfeito funcionamento, terá a Carteira o seguinte quadro de
pessoal:
1 Chefe da Carteira, equiparado, em categoria, ao adjunto do Tesoureiro-Secretário;
1 2.0 Escriturário;
1 Auxiliar-.
§ 1.0 Ao Chefe da Carteira compete:
a) manter em dia a escrituraç.ão da Carteira, de acordo com as
normas adotadas pela Caixa;
b) prestar aos mutuários todas as inforrilaç.ões necessárias à.s
suas inscrições;
c) executar e fazer executar todas as ordens emanadas da Dieetoria;
d) fornecer ao Consultor Técnico todos os dados e informações,
não só os previstos na oi'ganização da escrita, como os que, eventualmente, se tornarem necessários.

§ 2. 0 São atribuicões do escriturário e do auxiliar:
a)

as constantes dos §§ 5. 0 e 6.0 do art. 44, deste Regulamento.

Art. 87. As ·contribuições mensais, referidas nos artigos 6'9 e 71,
serão calculadas de acordo com a tabela anexa a este Regulamento,
ficando estabelecido que, para efeito desse cálculo, a idade do mutuário será a que corresponder ao amversário mais próximo.
Parágrafo único. As .tabelas de prêmios poderão ser revistas de
5 em 5 anos.
Art. 88. Os aviadores que, por I orça do art. 11 das Instruções
baixadas com o decreto n. 651!, de 15 de fevereiro de 1936, pagam,
para o seguro dos seus empréstimos, na Carteira de Garantia, o
triplo dos prêmios estab.elecidos, ficarão equiparados, da data de
aprovação deste Regulamento, aos demais mutuários, não lhes cabendo, porem, restituição da diferença dos prêmios já pagos.
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CAPíTULO XI
FINANÇAS E CONTABILIDADE -=-,LUCROS E SUA DlS'l'nlimiÇÂà

Art. 89. O exercício e o ano financeira coincidirão com o ano
civil.
Art. 90. No balanço financeiro figurarão as receitas arrecadadas
e as despesas, pagas, bem como o saldo respectivo; rio balanço patrimonial será mencionado o valor de todo o ativo e passivo da Caixa,
de modo a ficar bem conhecido o saldo ou deficit, no fim de cada mês
e ano.
Art. 91. A contabilidade obedecerá ao sistema de escrituração
por partidas dobradas com as adaptações peculiares ao regime especial da Caixa, conforme modelos adotados, devendo os lançamentos
ser feitos por títulos ou verbas, determinados pelo Conselho.
Parágrafo único. Para acompanhar o movimento de suas contas,
cada contribuinte receberá uma caderneta distribuída pela Caixa de
acordo com o modelo adotado.
Art. 92. Os lucros da Caixa serão assim distribuídos:
a) 5% para o Fundo de Pensão e Assistência dos Funcionários
da Caixa;
b) 5% para o "fundo de industrialização da Secção 'récnica", a
critérw do ConselhD Administrativo;
c) 90% para o "fundo de reserva 1' .
§ 1.o O "fundo de reservaü da Caixa será aplicado t:>m apólices
de dívida pública, de preferência federal, ou em depósitos em bancos
idôneos, ~a jmzo do Conselho Administrativo.
§ 2.0 Os demais fundos da Caixa, isto é, os de Pensão e Assistência e o de. IndustrializaÇJão, terão as aplicações constantes do
presente Regulamento.
Art. 93. As consignacões destinadas à Caixa, feitas pelos seus
mutuários e arrecadadas pelo Serviço de FunDos da 1.11 Região Milit.ar, deverão ser entregues até o décimo dia util de cada mês.
Parágrafo único. Nas ãêmais Regiões Militares, as consignações
destinadas à Caixa, feitas pelos seus mutuários e arrecadadas pelos
respectivos Serviços Regionais de Fundos, deverão ser remeLidas, diretamente, à. referida Caixa.

CAPíTULO XII
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CAIXA -

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MUTUÁRIOS

Art. 94. Os direitos da Caixa são os seguintes:
a) exigir dos mutuários a fiel observância des.te Regulamento;
b) assumir a administracão do.s bens imoveis adquiridos com a
sua assistência, e de sua propriedade, nos casos de herança vaga e
noutros previstos nest.e Regulàmento e nos seus contratos;
c) exercer assistência técnica e administrativa sobre os negónios
propostos pelos mutuários;
d ) fixar remuneração e cobrá-la, quando prestar serviços extraordinários e especiais aos mutuários;
e) cobrar judicialmente os débitos que não forem saldados Delos
meios amigaveis e administrativos, mediante ação sumária;
f) assumir, imediatamente, a administração do imovel de sua
propriedade, até liquidação final da dívida, de acordo com o artigo 805 "do Código Civil, quando, por qualquer motivo, o mutuário,
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ou seus herdei!·os não puderem mais atender pontualmente ao pagamento das aJnortizações devidas.
Art. 95. São obrigações da Caixa:
a) pôr à disposição dos mutuários os quantitativos correspondentes ao valor das inscrições que. lhes couberem nas épocas de di&t.ribuição, segundo os dispositivos deste Regulamento;
b) suspender as consignações dos mutuários, logo após a liquidatão dos compromissos por elas garantidos;
c) zelar pelos interesses dos mutuários, evitando-se-lhes negócios prejudiciais.
Art. 96. São direitos dos mutuários:
a) participar dos serviços da Caixa, depois de paga a c.ontribuicão inicial de 10080 (cem mil réis), a título de jóia;
b) habilitar-se ao quantitativo das inscrições que pretenderem,
satisfaze:ndo não só o pagamento das mensalidades correspondente8
aos seus compromissos, bem como às demais condições estabel'ecidas
IJ('Ste Regulamento;
c) desistir de Sua inscrição, até 15 dias antes da mais próxima
distribuição, levantando a importância com que tiver entrado, para
esse fim, na primeira &poca de distribuição que se seguir à G.esis. tência, sujeitando-se ao abatimento de 3%;·
d) modificar a sua inscrição, de acordo com os §§ 1. 0 , 2. 0 e 3.0 ,
do art. 11;
c) verificar a contagem· dos seus pontos e a dos mutuários já
contemplados;
f) requerer, ao diretor geral, o gozo das vantagens e.:;labeJ·ecidas
no presente Regulamento, quando facultat.ivas, de acordo com as
normas es.tabelecidas pela Caixa;
g) retirar, até 15 dias antes da distribuiçüo de empréstimos,
parte dos seus depósitos, desde que se sujeite ao desconto previsto na
alínea c, cancelando-se os pontos relativos ao valor retirado. O 1ot.al
de tais retiradas, em cada pedodo, não poderá exceder de 10% da
importância da distribuição anterior.
Parágrafo único. Nenhum mutuário, em débito com a Caixa,
poderá obter cancelamento de inscrição.
Art. 97. São deveres dos contribuintes:
a) concorrer com as suas quotas e mensalidades antes e depois
de entregue-s as chaves da Casa que lhes é destinada e de acordo com
,
o disposto neste Regulamento;
b) autorizar, por meio de consignação, os descontos em folha de.
pagamento das impodâncias correpondentes aos seus compromissos
para com a Caixa e a Carteira de Garantia, de acordo com o estabelecido neste Regulamento;
c) observar estritamel).te o presente Regulamento;
d) sujeitar-se à assistência técnica e administrativa da Caixa;
e) obrigar-se a re:;eber a casa que lhe é destinada e cuja construção contratar.
Art. 98. Rerá eliminado da Caixa, por deliberação e ato do Conselho, o mutuário:
a) que fôr excluído do Exército, mantidas as garantias aos seus
herdeiros, de acordo com a legislação em vigor;
b) que, por qualquer meio, lesar ou procurar lesar a caixa;
c) que, voluntal'iam~nte, peça a sua demissão da Caixa.
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Ar L 99. A soma das restituições, consequentes das retiradas previstas na alínea e do art. 96, em cada distribuição, não poderá exceder de 20- o/o da importância atribuída a distribuicão anterior, caso
esse em que se atend~rá a:J desistências pela ordem em· que tiverem
sido apresentadas.
CAPíTULO XIII
PESSOAL DA CAIXA -

VENCIMENTOS E VANTAGENS ESPECIAIS

Art. 100. Os funcionários da Caixa, dentro do quadro previsto
neste Regulamento, s0rão nomeados pelo diretor geral e serão equipa-·
rados, para vs efeitos ele assistência social, aos bancários, em cujo Instituto deverão ser insnitos.
§ 1.0 Os funcionários nomeados ~xercerão os seus cargos, a título
precári_o, nos três primeiros meses de sua nomeação, que ficará sem
ef.eito desde que os serventuários não se adaptem às suas funções.
§ 2.0 Os funcionários serão conservados nos seus cargos, enquanto
bem servirem, segundo as necessidades da Caixa e observando-se as
leis em vigor,
§ 3.0 Os funcionái'ios da Caixa, constituindo um quadro único, serão distribuidos pelos seus diversos serviços, de acordo com os dispo~
sitivos· do presente Rt)gulamento, a critério do âiretor geral.
§ 4.0 Os "funcionál'ios_ que faltarem ao serviço, sem motivo justificado, perderão os vencimentos relativos aos dias. em que não houverem comparecido ao trabalho, sendo que tais faltas serão contadas
pelo décuplo, para os efeitos çias bonificações estabelecidas no § 3.0
do art. 101.
§ 5.0 As faltas acima i-8feridas só poderão ser justificadas perante
o diretor geral e, no cuso de reincidência, ou de qualquer outra falta
disciplinar, os funcionários serão passiveis das seguintes punições:
a) repreensão e:n particular;
b) repreensão em bolelim da Caixa;
c) suspensão do ~erviço, com perda de vencimentos;
d) demissão.
§ 6. 0 As :faltas ao ~erviço, consequentes da suspensão prevista no
parágrafo anterior, bem como as faltas não justificadas, serão descontadas do período de férias.
§ 7.° Com o "Fundo de Pensão e Assistê~cia", de que trata a alínea b do art. 92, a Caixa poderá, a juizo do Conselho Administrativo.
não só concorrer par3. contribuição do pecúlio dos seus funcioná.rios.
nos Institutos de Ap(;sentadorias e Pensões a que estejam filiados,
r.omo tambem auxiliá-los; pecuniariamente, em casos de hospitalizações ou outros similarf.\5.
§ 8.0 Em suas ausências temporárias, não havendo disposições Laxativas a respeito, os funcionários serão substituidos, dentro de uma
mesma secção, hierarQuicamente e por ordem de antiguidade ,de acordo
com as normas adotadas no Ministério da Guerra.
Art. 101. Os fuacionários da Caixa terão os vencimentos mensaü•
constantes da seguint€ tabela:
Gerente, 1 :200$0;
Subgerer1le, 900$0;
1.0 escriturário, 800$0;
2.0 escriturário, 700$0;
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3.0 escriturário, 600$0;
Auxiliar, 500$0.
Pagador, 650$0;
Porteiro, 550$0;
Arquivista, 420$0;
Contínuo, 420$0;
Servente, 300$0;
Motorista, 500•0.
§ 1.0 - O adjunto--técnico e o adjunto da Tesouraria e Secretaria.
terão, mensalmer.te, nrria gratificação de 750$0, correndo as despesas
pelo tftulo ''Despesa,s Gerais".
§ 2.0 O assistente-téenico, alem da gratificação estabelecida no artigo 102, terá uma b:mificação mensal de 25080, por conta do "Serviço de Construções", desd-e que a sua renda comporte a aludida despesa.
§ 3.0 Os funcion~u-iQs constan(es do quadro da Caixa, de comprovado merecimento, e a jnizo do _Conselho Administrativo, terão de 5 em
5 anos de efetivo servt(i01 uma bOnificação adicional de 1o % sobre o.:;
Seus vencimentos mensais. Esta bonificação não excederá de 50 %
em relação aos vencimentos do funcionário, qualquer que seja o LempJ
de serviço, c será calculada sobre a importância do vencirriento inicial do cargo na data em que nele foi provido o funcionário. Nos -prazos qui nquenais não serão contadas as faltas ao serviço, as quais serão
computadas pelo décuplo, quando resultantes das punições mencionad:;ts
na alínea c do§ 5.0 do art. 100, deste Regulamento.
§ .4.o O funcionário que, durante um -mesmo quinquênio tiver mais
de 3 punições previstas no § 5.0 do art. 100, perderá direito à bonificação de que trata o parágrafo anterior e correspondente ao referido quinquênio.
Art. 102. Os diretores perceberão mensalmente, à ·uLulo de representação, a quantia de 900$0, correndo as despesas pelo título "Despesas Gerais".
O Assistente-Técnico terá uma gratificação mensal de 750$0, correndo as despesas pelo t1tulo "Despesas Gerais".
Parágrafo único. Todo o pessoal do quadro da Caixa fará jus às
férias anuais, de acordo com as disposiç-ões em vigor do Ministério da
Guerra, bem como as relativas a nojo e gttla.
CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.- 103. A casa adquil'ida com os recursos ela Caixa, enquanto
não estiver integralmente paga, sei'á considerada próprio mwional para
todos os efeitos, menos para o registo ou inscrição no Domínio da
União. Depois de paga, serão transferida para o mutuário como bem
de família, se o seu valor não exceder de cem contos de réis. Se, porem, o valor do imovel -for superior a essa importância, a transferência far-se-á livre dessa cláusulu, de acordo com o que estabelecem
o Código Civil e o decreto-lei n. 3. 200, de 19 de abril de 19/d.
Parágrafo único. QUando se tratar de liquidação de hipoteca ou
reconstrução, o imovel ficará hipoteeado à Caixa, até liquidação do débito, sendo a sua transferência, então- processada de aeordo com o que
está previsto no presente artigo.
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Art. 104. ~ vedada a inscrição na CaiXa de candidatos que, nó
ato da inscrição, sejam proprietários de imoveis em condições de
servirem de residência às suas próprias famílias, ou que produzam renda capaz de lhes proporcionar uma residência equivalente a que lhes
poderia ser proporcionada pelo imovel obtido por intermédio da Caixa,
excetuando-se o caso em que se trate de uma só propriedade e que o valor da inscrição se destine a reconstrução do referido imovel ou ao le_vantamento da respectiva hipoteca, se for o caso, o que deverá ser confirmado por uma declaracão escrita do interessado no ato de sua inscrição.
Parágrafo único. Em qualquer tempo em que for verific-ada a fraude das condições estabelecidas no presente ai'tigo, a inscrição do mutuário faltoso será automaticamente cancelada, de acordo com a alínea
b do art. 98.
Art. 105. Em qualquer caso a renda do imovel destinado ao mutuário, garantirá as dívidas contraidas pelo referido mutuário na Caixá e esta poderá, independentemente de autorjzação, deduzir, da aludida renda, a importfincia das dívidas acima mencionadas.
Parágrafo único. Na hipótese de impontualidade de pagamento das
mensalidades correspondentes a empréstimos, ou qüaisquer outros compromissos, contraidos na Caixa, correrão sobre as mensalidades vencidas os, juros de 0,5 % ao mês, independentemente de aviso ou de interpelação.
Art. 106. Cada mutuário não poderá ter mais de uma casa de residência adquirida com recursos fornecidas pela Caixa.
§ 1.0 A casa financiada pela Caixa, mediante prévia Vistoria, poderá
garantir novo empréstimo para a sua remodelação ou ampliação depois de saldado o primeiro empréstimo.
Art. 107. A Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra
gozará, em qualquer ponto do territõrio nacional, de todas as vantagens,
regalias, direitos e previlégios atribuídos à Fazenda Nacional, ex-vi
do artigo 1.0 do decreto-lei n. 440, de 25 de maio de 1938.
Art. 108. É permitido, a juizo do Conselho Administrativo da Caixa e mediante requerimento dirigido ao Diretor Geral, o cancelamento
do contrato consubstanciado pela escritura de promessa de venda do
imovel, de propriedade da Caixa, ao mutuário interessado no referido
cancelamento, desde que militem razões de força maior, convenientemente comprovadas ·e uma vez que sejam ressalvados os interesses de
ambas as partes. No caso do mutuário ser casado, no requerimento
acima referido deverão figurar as assinaturas dos dois cônjuges, sendo
que, tratando-se de motivos de saude, a comprovação deverá ser feita
por atestado subscrito por três médicos militares.
§ 1.0 O cancelamento acima referido só poderá se efetuar mediante
a venda do imovel em causa, cabendo ao mutuário interessado a importância por ele já aplicada na aquisição do imovel; se, porem, da
venda do prédio, ocorrer qualquer lucro, este será dividido entre a
Caixa e o mutuário, na proporção das importâncias já invertidas na sua
aquisição, por ambas as partes, ao tempo do c~ncelamento.
Art. 109. Nenhum documento de receita ou despesa poderá ser
processado, sem o competente "Visto" do relator e o "Autorizo" do
Diretor Geral.
Art. 110. Nenhum imovel de propriedade da Caixa poderá serreconstruido, consertando ou reparado sem prévia autorização da Caixa,
que poderá se encarregar do respectivo processo, mediante a taxa de expediente d€ 30$0, por conta do mutuário interessado.
Parágrafo único. O requerimento pe_dindo autorizaç.ão para reconstrução, consertos ou reparos referidos neste artigo, dirigido ao Di-
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retor Geral, deverá ser aoompanhado do orçamento e mais detalhes· dos
trabalhos a executar.
Art. 111. O Conselho Administrativo regulará os casos omissos
deste Regulamento observando, no que for eompativel, as disposições do
direito comum.
Art. 112. Os mutuários beneficiados com empréstimos definitivos aos juros de. 6 o/o aja, de acordo com o Regulamento baixado com
o decret9 n. 3.346 de 30-11-38, passarão- a contar de 1.0 de janeiro
de 1942- a pagar os juros de 0,45 o/o ao mês, conforme o estabelecido
na alínea a do parágrafo único do art. 13, sem direito, porem, a qualquer restituição.
Art. 113. Os mutuários já financiados antecipadamente com empréstimos aos juros de 8 % o na data prevista no artigo anterior, passa..
rão a pagar os juros de 0,62 % ao mês e pelo prazo de 200 meses, para
o que serão revistos os processos respectivos - continuando ássim no
regime do Regulamento de 1938, aguardando o financiamento definitivo - Se o preferirem, porem, farão o reajustamento dos seus empréstimos de acordo com o estabelecido no arL. 13 e seu parágrafo ún:i ..
co. Tombem, nesses casos, não haverá qualquer restituiç.ão.
Art. 114. Os mutuários que não desejarem continuar na Caixa,
em face das disposições do presente Regulamento poderão cancelar as
suas inscrições dentro do prazo de 120 dias, a contar da data de sua
publicação, rec-ebendo as suas entradas sem os descontos previstos na
alfnea c do art. 96.
Art. 115. O prsente Regulamento entrará em vigor na data de sua
publicação e será revisto de acordo com a prática e exigências resultantes do funcionamento da Cai;x:a. -Eurico G. Dutra.
TABELA DE PRltMIOS A QUE SE REFERE O ART. 87 DESTE RE·
GULAMENTO - CARTEIRA DE GARANTIA
PRÊMIO MENSAL POR

1.000

RÉIS DE MENSALIDADE SEGURADA

Idade

Prêmio
Mensal

Idade

Prêmio
Mensal

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

$076
$077
$077
$078
$079
$080
$081
$082
$083
8084
$085
8086
8088
$090
$092
$094
$096
$099
$102
$105

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

$109
$114
$119
$124
$130
$137
$144
$152
$162
$172
$184
$196
$210
$225
$242
$260
$279
$301
$324
$349

:;s
59
60
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Condições

o cálculo dos prêmios p~ra o seguro de qualquer espécie será
feito da seguinte maneira:
a) Calcula-se a mensalidade de amortização, de acordo com a na . .
tureza do empréstimo, tendo em vista o prazo da amortização;
b) Multiplica-Se, de acordo com a idade do segurado, o,coeficíen ..
.te dado pela presente tabela, peJa mensalidade acima calculada, to ..
mando o mil réis como unidade.
PARADIGMA DO CÁLCULO DA AMORTIZ_AÇÃO E DEMAIS DESCO:N'l'OS QUE DEVEM
FIGURAR NA CONSIGNAÇÃO A QUE SE REFERE O § 1. 0 DO ART. 14 DE

PRESENTE REGULAMENTO.

Exemplo-tipo:
Mutuário-inscrito aos 30 anos de idade, contemplado com um em...
préstimo de 60:0008000 e tendo em depósito, na Caixa, a importância
de 15:000$000.
A) -

1.° Caso:

Financiamento comum, aos juros de 0/J:5 o/o ao mês e resgatavel
no prazo de 200 meses,: ou seja na razão de 7$594 por conto e por mês
incluindo-se a amortização do capital e respectivos juros (alínea a
do parágrafo único do art. 13).
Cálculo da mensalidade:
Valor do empréstimo ............................ .
Valor do depósito ................................ .

60:000$000
15:000$000

Diferença . . ............................... .

45:000$000

1) Amortização, capital c juros: 1.~:5 x 7$594 =
2) Taxas municipais, federais e seguro de fogo.
3) Quota da C. Garantia: 341$700 x $084. =

Valor total da mensalidade
B) -

341$700
48$000
28$700

389$700

418$400

2.° Caso:

Financiamento antecipado definitivo, aos juros de 0,62 o/o ao mês
e resgatavel no prazo de _200 meses, ou seja na razão de 8$739 por con..
to e por 'mês, incluindo-se a amortização do capital e respectivos juro~
(alínea b do parágrafo único do art. 13: 1.a modalidade).
Cálculo da mensalidade :
Valor do empréstimo ............................ .
Valor do depósito ................................ .

60:000$000
15:000$000

Diferença· . . ....... , ............. , ......... .

45:000$000
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1) Amortizacão, capital e juros: 45 x 8$739 =
2) Taxas municipais, federais e seguro de .fogo.
3) Quot11 da C. de Garantia: 393$300 x $084

=

393$300
48$000
33$000

441$306

Valor total da mensalidade ......... .
474$300
C) - 3.° Caso:
]'inanciamento antecipado transitório, aos juros de 0,62 % ao mês
e resgatavel no prazo básico de 200 meses, ou seja na razão de 8$739
por conto e por mês, incluindo-se a amortização do capital e respectivos juros (alínea b do parág-rafo único do art. 13: 2.a modalidade).
Cálculo da mensalidade:

=

1). Amortização, capital e juros: 60 x 8$739
2) Taxas muhicipais, federais e seguro de fogo.
3) Quota da C. de Garantia: 455$600 x $084 =
4) Quota~ mensal (depósito) ................ .

524$300
48$000
38$300
60$000

Valor total da mensalidade ......... .

670$600

572$300

Obst?rvações:

a) Nos 1. 0 e 2. 0 casos, a parcela 1 será paga durante 200 meses e
a de n. 3 o será até a 156.8 prestação, incluindo-se as que já tiverem
sido pagas antes do reajusta meti. to a que se refere o art. 69.
No 3. 0 caso, a mensalidade caleulada será paga até a época da reversão do empréstimo de financiamento antecipado para o de financiamento comum, fazendo-se o -reajustamento definitivo de acordo com
o cálculo A e levando-se, a conta de depósito, o valor do capital amortizàdo durante o período cor·respondente ao empréstimo de financiamento antecipado.
b) Quando o mutuário falecer, já contemplado c depois de decorrido o prazo de carência de 3 anos de sua inscrição na Carteira de
Garantia (art. 63), as parcelas 1 e 3 serão canceladas, passando a de
n. 1 a ser paga pela referida Carteira até a liquidação do débito do
mutuário falecido, ficando os seus herdeiros no uso e gozo do imovel, mediante, apenas, o pagamento da parcela n. 2, até completar-se
o prazo de 200 meses, estabe.lecido no presente Regulamento.
c) No caso do óbito se verificar antes do mutuário ter sido contemplado, mas, depois de ctBcorrido o período de carência, desde que
seja satisfeito o disposto· no § 1.0 do art. 8. 0 , a sua viuva, ou filhos,
receberão o imovel nas eondições expostas no item anterior, pagando,
apenas, as taxas municipáis, federais e seguro contra fog·o, cbnstante
da parcela n. 2.
d) No caso do financiamento_ antecipado transitório (3. 0 caso),
o mutuário continua a concorrer às contemplações dos empréstimos
comuns, mediante a contagem de pontos, razão peJa qual, alein de
continuar a descontar ·a quota mensal de que trata a. alínea b do att. 8. 0 ,
a amortização é calculada Sobre o total do empréstimo c não sobre o
seu· saldo devedor, como nos demais casos, por isso que as suas entradas continuam em depósito para a apuração de pontos.
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DECRETO N. 8.448- DE.20

DE DRZEMBRO DE

!941

Aprova o Regulam·ento de Metraihadoras para a Cavalaria
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a; da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento de Metralhadoras para a
Cavalaria, assinado pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra,
Ministro de Estado da Guerra, cu,jo original será arquivado na Diretoria do Expediente da Secretaria da Presidência da República.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de !941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO V ARGAB.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 8.449-

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova os Convênios firmados entre o .Govm·no Federal e os Governos
dos Estados do Amazonas e Patá, pm·a execução do Plano de Saneamento da Amazônia e dá outras providtncias.
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constítuicão, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os convênios para execucão do Plano
de Saneamento da Amazônia, assinados pelo Ministro de Estado da
Educação e Saude e pelos delegados dos Estados do Amazonas e do
Pará.
Art. 2.0 Aplicam-se ao Território dó Acre as medidas constantes dos convênios ora aprovados, e celebrados enlre a União e os
Estados do Amazonas e do Pará.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado da Justiça e Negócios
Interiores e da Educação e Saude baixarão as instruções necessárias
à execução do disposto no presente artigo.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ca pane ma.
Vasco T. Leitão da Cunha.
DECRETO N. 8. 450 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprot'a projeto e orçamento para obras na Rede de Viaçllo Fér1·ea Federal do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição qne lhe confere
o- artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados, em substituiç'ão aos de que trata
a alínea a do decreto n. 20, de 17 .de agosto de 1934, o projeto e orça-
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mento na importância de 280:878$0 (duzentos e oitenta contos oitor.entos e setenta e oito mil réis), que com este baixam, rubricados
pelo diretor da Divisão de- Orçamento do Departamento de Administrac~ão do Ministério da Viação e Obras Públicas, para ampliação do
arffiazem de mercadorias da estação de Pelotas, 547·~ 701 km da linha
de Cacequí a Rio Grande, da Rede de Viação Férrea Federal do Rio
Grande do Sül, levadas as respectivas despesas, depois de apurada8
em tegular tomada de contas, à conta· da Subvenção da U'mão, de
acordo com o decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.0 da lndependénc,ia
e 53.o da RePública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8. 451 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova orçamento para wma instalação na Estrada dP- Fen·o
Vit6ria a Minas

Não foi publicado ainda no Diá·rio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8. 452 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para a execução de obras no porto de
Santos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art.- 7 4, letra a, da Constituição,, decreta:
Artigo único. Ficam aprOvados o projeto e orçamento na importância de 12.005:571$100 (doze mil e cinco contos quinhentos e setenta e um mil e cem réis), que com este baixam, rubricados pelo
diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério da Viação e Obras Públicas. para o alargamento da' faixa
do cais de Paquetá a Outeirinhos, trecho fronteiro aos armazens internos ns. 20 a 23, do porto de Santos, concedido à Companhia Docas
de Santos.
Parágrafo único. A importância efetivamente despendida será
comprovada, mediante apresentação de documentos autênticos. para sua
incorporação à conta de capital adicional, nos termos do decreto número 658-A. de 21 de fevereiro de 1936.
·
0
Rio ·de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120. da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 8. 453 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

I 941

Aprova proieto e orçamento para a instalação de aparelhos seletivos na
Rêde de Viação Fe1'rea Federal do Rio Grande do Sul-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados o projeto e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo diretor da Divisão de Oroamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras ·Públicas,
referentes à construção de 159 quilômetros de linha simples, de fio
de cobre de 3 mm de diâmetro e instalação de 18 aparelhos seletivos,
no trecho de Santa Maria a Cruz Alta, da Rêde de Viação Ferrea Federal do Rio Grande do Sul.
Art. 2.o As despesas que forem realmente efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 388:37 4$600
(trezentos e oitenta e oito contos trezentos e setenta e quatro mil e
seiscentos réis). depois de apuradas em regular tomada de contas,
serão levadas à conta de capital da União, nos termos do parágrafo
único do art. 1.0 do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.
Art. 3.0 Para a conclusão dos serviços a que sé refere o art. 1.0 ,
fica marcado o prazo de dois anos, a contar da data em que a R.êde
for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GI!.'TULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 8.454

-DE

20

DE DEZEMBRO DE

19/d

Aprova projetos e orçamentos para modificação das obras do cais
de intlamaveis do porto de Paranaguá

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8. 455 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Sup1'ime cm·gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuiç;ão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0 •
alínea n, do decretO-lei n. 3.195, de 111 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe E, da carreira de EnfermeirO, do Quadro Suplementar, do Ministério da Educação e Saude, vagos,- um em virtude da demissão de Josefina ·de QI;veira e outro conforme se verifica da relação nominal organizada na
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forma do art. 5.0 do decreto-lei n. 3 .1•22. de 12 de julho de 1941,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro -Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiç'ões em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o da República.
GE'fULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 8.456-

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, .letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.o.
alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Ficam suprimidos seis ( 6) cargos da classe H, da carreira de Médico Sanitarista, do Quadro Sur:lementar, do Ministério
da Educacão e Saude, vagos conforme se verifica da r-elação nominal
organizada na forma do art. 5.o do decreto-lei n. 3. 422, de 12 de
julho de 1941, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ·da Conta-Corrente do Quadro P-ermanente do mesmG Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
fiio de Janeiro,. 20 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanerna.

DECRETO N. 8. 457 -

DE

20

DE

DEZEi\'IBRO DE 1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhé confere o art.. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 1.0,
o.línea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 (dois) cargos da classe D, da carreira de Zelador, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação
e Saude, vagos eril virtude de nomeaç.fw para outros cargos, de Waldcmar Caetano -de Faria e Emiliano Teixeira, deYendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8. 458 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE.

1941

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, ·e nos termos do art. 1. 0 ,
alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1.941, decreta:
Art. 1.o Ficam suprimidos dezenove (19) cargos da classe D,
da carreira de Datilógrafo, do Quadro Suplementar do Ministério
da Educação e Saude, vagos conforme se verifica da relação nominal
organizada na forma do art. 5.0 do deáeto-lei n. 3.422, de 12 de
julho de 1941, devendo a dotação correspondente ser levada a cré·dito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 8.*58-A-

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1941

Classifica na categoria de Engenheiro, diversos oficiais do Quadro
de Oficiais Aviadores, do Ministério da Aeronáutica
J Presidente da República, tendo em vista o que estabelece o
§ 2. 0 do art. 3. 0 , do decreto-lei n. 3.836, de J8 de novembro de
1941, decreta:
Art. 1.0 São incluídos na categoria de Erlgenheiros (ENG), do
Quadro de Oficiai f A viadore-:: (Q .O .A). os seguintes oficiais: Coronel

Aviador Antonio Guedes M1miz, Tenente-Coronel Aviador Ivan Carpenter Ferreira. Majores Aviadores Raymundo de Vasconcellos Aboim,
Jussaro Fausto de Souza. Julio Americo dos Rei::., Guilherme Aloysio
Telles Ribeiro e· Benjo.min Manoel Amarante; Capitães Aviadores Oswaldo Balloussier, José Vicente de }i'aria Lima e João l\'Iendes da
Si!va.
····
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 20 de dezembro de 1941, 1::.0. 0 da Independênc,ia
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

J.

DECRETO N. 8. 459 -

DE

23

P.

Salaado Filho

DE DEZEMBRO DE

1941

Proibe o funCionamento da Escola de Farmácia e Odontologia de Dbá

O Presidente da República, resolve, nos termos do art. 23 do
decreto-lei n. 421, de 11 de ma1v de 1938, proibir o funcionamento
da .Escola de Farmácia e Odontologia de Ubá, com sede em Ubá, no
Estado ,de Minas Gerais, a partir do ano escolar de 19112.
Rio de Janeiro. 23 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 8. 46Ú -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1941

Faz público o depósito do inst1'umento de 1'atificação, por parte do
Gove1·no da Colômbia, da Convenção sobre Administração frovisoria das Colónias e Possessões Européias na América, firmada em
Havana, a 30 de julho de 1940

O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
de ratificação, por parte do Governo da Colômbia, da Convenção sobre
Administração Provisória das Colônias e Poss-e;:;sões Européias na
América, firmada em Havana, a 30 de íulho de 1940, por ocasião da
Segunda Reunião de Consulia dos Ministros das Relações Exteriores
das República.':> Americanas, conforme comunicação feita pela União
Panamericana à Embaixada do Brasil em· Washington, por nota de 18
de. novembro último, cuja cópia acompanha o presente de"creto.
Rio de Janeiro. 24 de dezembro de HJ41, 120.o da Independência
e 53. 0 cia Hepúblicá.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
Emb. Wastlington/S-12/602 .7 (20) /'i 941/Anexo.

União Panamedcana Novembro de 1941.

Washington, D.C., E.U .A.. -

18 de

Prezado Senhor Embaixador:
renho a nonl'a de ·informar a Vossa Excelêr:icia que com a data
de 5 do corrente, Sua Excetência o Senhor Embaixador da Colômbia
E-m \\tashington depositou na Un.ião 1)anamericana o instrumento de
ratificação feita pelo seu Governo à Convenção S·Jbre Administração
Provisória 'de Culôn'ias e Possessões Européias na América, firmada
na· Segunda Reunião de Consulta entre os Minisb·os das Relações Exteriore.s das Repúbiwas Americanas, realizada na Havana de 21 a 30 de
.Julho de 'i 940.
O supra dito instrumento de ratificaçfb tem a data de 17 de
Setembro de 1941.
'
Em cumprimento· ao dü:i;)Qsto no Artigo XIX da aludida Convenção,
cumpre-me com,unicar a Vossa Excelência esta informação, solicitando-lhe a bondade de levá-la ao conhecimento de seu Governo.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa ExcelênCia os protestos da minha mais elevada estima e distinta considcl'ação. L. S. HouJe, Diretor Geral.
À

Sua Excelência o Embaixador do Brasil

Senhor DoUtor Carlos Martins Pereira e Sousa,
Embaixada do Brasil,
Washington, D. C;

53<

ATOS DO PODER EXECUTl\'0

DECRETO N. 8.461
Promul,ga

-DE

24

DE DEZEMBRO DE

1941

o. Convênio Interamericano âo Café e respectivo Protocolo,

firmados em Washington, respectivamente, a 28 de novembro de
1940 e 15 de abril de 1941

O Presidente da República; tendo ratificado, a 3 de fevereiro de
1941, o Convênio Interamericano do Cafó, firmado entre o Brasil e
divers,os países, em W~<shington, a 28 rle novembro de 1940; e
Havendo sido o referido instrumento de ratificação depositado na
União Panamericana, a 20 de fc'vereiro de 1941;

Decreta que 6 referido Convênio e respectivo Protocolo, apensos
por cópia ao presente decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contem.
Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 194.1, 12.0 da Independência e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

PROTOCOLO LG GCJNvt1!10 INTERAMERICANO DO CAFÉ

CONSIDEI\ANDO:
Que os parágrafos segundo c terceiro do Artigo XX do Convênio
Interamericano do Café, assinado em Washington, a 28 de novembro
de 1940, estabelecem que:

"O Convênio será ratificado on aprovado por cada um
dos Governos signatários de conformidade com as exigências
de suas próprias leis, e entrará em vigor quando os instrumentos de ratificação ou -aprovação de todos os Governos
signatários forem depositados na União Panamericana. Logo
que for possível depois do depósito de qualquer ratificação
a União Pan.americana deverá levar tal ratificação ao conhecimento dos Governos signatários..
"Se dentro de noventa dias a contar da data. da assinatura deste Convênio, .os instrumentos de ratificaç.ão ou aprovação de todos os Governos signatários não tiverem sido depositados, os Governos que tenham depositado os seus instrumentos de ratificaç.ào ou aprovação poderão por· em vigor o
Convênio entre si mediante um Protocolo. Este Protocolo será
depositado na União Panamericana, que fornecerá cópias autenticadas do. mesmo a cada um dos Governos por parte dos
quais for assinado o Protocolo ou o presente Convênio", e
Que já transcorreram noventa dias da data em que se assinou o
mencionado Convênio sem que os instrumentos de ratificação ou aprovação de todos os Governos signatários tenham sido depositados na
União Panamericana;
Os Governos t~O Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos da Amç;:-ica, Guatemala, Haití, Honduras, México e Perú;
havendo deposit:ido os seus respectivos instrumentos de ratificação
ou aprova-:;iio na União Panamericana, e desejosos de por o dito
Convênio em vigor entre si, convieram no seguinte:
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ARTIGO I

As Partes no presente Protocolo conveem em proceder imediatamente a por em vigor entre si o Convê.nio I.nteramericano do Café,
assinado em VVashington, a 28 de novembro de 1940.
ARTIGO II
O presente Protocolo entrará em vigor com relação a cada uma
das Partes Colltr:Jtantes, desde o dia seguinte à data em que este for
assinado pela dita Parte·.
Enquanto estiver pendente o depósito na União Panamericana
dos instrumentos de ratificação ou aprovação por todos os Governos
signatários do mencionado Convênio Interamericano do Café. de 28
de novembro de 1940, o presente Protocolo ficará aberto à assinatura
de cada um· dos Góvernos signa(4rios do Convênlo mencionado na data
em que cada um destes depositar o seu instrumento de ratificação
ou aprovação, ou em data postedor.
ARTIGO III

O presente Protocolo, cujo original está assinado nos idiomas
português, espanhol, francês c inglCs, todos os cujos textos i:erão a
mesma autenticidade, será depositado na União Panamericana em
Washington, a qual transmitirá cópias certificadas do mesmo a todos
os paises signatários do Convênio Interamericano do Café.
EM FE' DO QUE, os abaixo assjnados, devidamente autorizados
pelos seus respectivos Governos, 2.ssinam e selam o presente Protocolo.
PROTOCOLO.
Jl'eito na cidade ele \Vashington, aos quinze dias de abril de 1941.
Pelo Brasil:
(A)

F.

(SELO)

PENTEADO

Pela Colômbia:
(A)

PABRIEL TURBAY

(SELO)

Por Costa Rica:
(A) OC'I'AVIO IIEECHE

(SELO)

Por Salvador:
(A) HÉCTOR DAVID CASTRO

(SELO)

Por Guatemala:
(A)

ENRIQUE LÓPEZ HERRAR'I'E

(SELO)

Por Haitf:
(A)

.JACQUES C.

ANTOINE

(SELO)

Por Honduras:
(A) JULIÁN R. C1lCERES

(SELO)

Pelo México:
(A) F. CASTILLO .NAJEftA

Pelo Perú:

(SELO)
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(SELO)

(A) EDUARDO GARLAND

Pelos Estados Unidos da América:
(SELO)

(A) SUMNER WELLES

GETULIO DORNELLES VARGAS
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber, aos que a pres'ente Carta de ratificação virem, que,
entre a República dos Estados Unidos ·cto Brasil e diversos outros
paises, .foi concluido e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários,
effi Washington, a 28 de novembro de 19tkO, o Convênio Interãmericano do Café, do teor seguinte:
Convênio Interamericano do Café

. _, Os Governos do Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Estados Unidos da América, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicarágua. Perú, República Dominicana ·e Venezuela,

~quador,

CONSIDERANDO
que, em vista do deseq(Iilíbrio no mercado internacional do café que
ora afeta a economia do Hemisfério Ocidental. se torna necessário e
conveniente adotar medidas para promover a venda metódica do ca{é
cOm o fim de assegurar condições de comércio equitativas para produtores, e consumidores por meio da adaptação da oferta à procura,
Resolveram, de comum ,acordo, firmar o seguinte Convênio:
ARTIGO I
No intuito de distribuir eqnitativamente o mercado do café rios
Estados Unidos da América entre os difer.entes paises produtores de
café, ficam estabelecidas as seguintes quotas como quotas básicas
anuais de exportação para os Estados Unidos da América de café
proc~dente dos outros paises participantes deste Convênio:
PAÍS PRODU'l'OH.

SACOS DE ÜÜKG.
LÍQUIDOS OU SEU
EQUIVALENTE

Brasil ................... .
Colômbia . .
. ........... .
Costa Rica .............. .
Cuba ................... .
Equador ................. .
El Salvador . . ........ , .. .
Guatemala .............. .
Haití ........... ~ ....... .
Honduras ............... .
México . . . .............. .
Nicarágua . . . ........... .
Perú ...•.................
República Dominicana . . . ..
Venezuela ............... .

9,300,000
3.150,000
200,000
80,000
150,000
600,000
535,000
275,000
20,000
475,000
195,000
25,000
120,000
420,000

Total .............. ..

15,545,000

Para o controle das quotas destinadas ao mercado dos Estados
Unidos, serão empregadas as e&tatísticas oficiais ·de importação compiladas pelo Departamento do Comércio dos Estados ·Unidos.
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ARTIGO I!

Ficam estabelecidas, como quotas básicas anuais para a exportação de café para o mercado fora dos Estados UnidoS dos outros
paises participantes deste Convênio, as seguintes:
PAÍS PRODUTOR

SACOS DE 60KG.
LÍQUIDOS OU SEU
EQUIVALEN'l'E

Brasil . . ...........-..... .
Colômbia ................ .
Costa Rica . . ............ .
Cuba .................... .
Equador
............. .
El Salvador . . . ........... .
Guatemala . . ........... .
Haití . . ................ .
Honduras ............... .
México
. . ............. .
Nicarágua ............... .
Perú . . . ............... .
República Dominicana . . . ..
Venezuela
............ .

7,813,000
1,079,000
242,000
62,000
89,000
527,000
312,000
327,000
21,000
239,000
114,000
43,000
138,000
606,000

Total ............... ..

11,612,000

ARTIGO IIl

A Junta Interamericana do Café, estabelecida pelo Artigo IX deste
Convênio, terá atribuições para aumentar ou diminuir as quotas para
O mercado dos Estados Unidos no intuito de ajustar a oferta à procura
calculada. Esse aumento ou diminuioão só poderá ser feito uma vez
em cada seis meses, não devendo nenhuma modificação em cada caso
exceder de 5 por cento às quotas básicas especificadas no Artigo I.
Fica entendido. porem, que o aumento ou a diminuição total no primeiro ano de controle não poderá exceder de 5 por cento das_ quotas
básicas. Esses aumentos ou diminuições nas quotas permanecerão em
vigor até que sejam substituídas por uma nova mudança nas quotas,
e as quotas fixadas para qualquer ano de controle serão calculadas
aplicando-se às quotas básic.as a média compensada (weighted average)
das mudanças feitas pela Junta durante o çlito ano. Salvo o estipulado
nos Artigos IV, V e VII, não se alterará a porcentagem de cada um
dos paises participantes na quantidade total do café que tais pàises
podem exportar para o mercado dos Estados Unidos.
A Junta terá tambem atribuições para aumentar ou diminuir as
quotas de exportação para mercado fora dos Estados Unidos. conforme
julgar_ conveniente para ajustar a oferta à procura calculada, sem
alterar, porem, a porcentagem de. cada um dos paises participantes
na quantidade total do café a ser exportado para o dito mercado, salvó
o estipulado nos Artigos IV, V e VII. Sem eml!Jargo, a Junta não terá
faculdades para distribuir essas quotas entre determinados paises ou
r.egiões do mercado fora dos Estados Unidos.
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ARTIGO IV

Cada país produtor participante neste Convênio obriga-se a limitar as suas exportações de café para os Estados Unidos da América,
durante cada ano de controle_ à sua respectiva quota de exporta1;.ão.
Se, por cü·cunstâncias imprevistas, a. exportação total de café de
um país para os Estados Umdos da América ultrapassar, em qualquer
ano de quota, o limile de sua quota de exportação para o mercado dos
Estados Unidos, essa quota, para o ano seguinte, deverá diminuir em
quantidade igual à em que tiver excedido.
Se qualquer dos paises produtores participantes no Convênio exportar. em qualquer ano de controle, uma quantidade de café inferior
à. .sua quota para o mercado dos Estados Unidos; a Junta poderá aumentar a quota do dito país para o ano de controle seguinte, em quantidade igual ao saldo não coberto no ano anterior, até o limite de dez
por cento da quota para o dito ano anterior.
As disposiç.Oes deste artigo aplicam-se tambem às quotas de exportação destinadas ao mer'cado fora dos Estados Unidos.
Qualquer exvortaçiio de café para o mercado fora dos Estados
Unidos que se perder em consequ6ncia de incêndio, inundaç.ão ou outro
qualquer acidente, antes de chegar a qualquer porto estrangeiro, não
será levada à conta da qu0ta de exportaç.ão do respectivo país cori·cspondentc à data. de embarqu(~. sempre que a perda for devidamente
comprovada perant.e a J1_mta lnteramericana do Café.
ARTIGO V

Em vista da possibilid:1de de haver murlanç.as na procura do café
de deLcnuinada procedência no mercado fora dos Estados Unidos, a
Junta poderá, após aprovaç.Go por dois terços dos seus votos, transferir.
a pedido de qualqlH'r país participante, parte da quota do dito país
no meecado dos Estados Umrlos para a quota do mesmo país no mercado fora dos Estados Unidos, afim de c.onseguir melhor equilíbrio
entre a oferta e a procura de tipo~ especiais de café. Nesse caso, a
Junta acha-~0 ault.n·izada a preencher a deficiência que daí resultará
na quota tolul para o mercado dos Estados Unidos, aumentando as
quotas dos outros paises produtores participantes neste Convênio na
proporção ele suas quotas básicas.
ARTIGO VI

Cada país produtor participante neste Convênio tomará por sua
parte todas as medidas necessárias para a execuç.ão e funcionamento
do mesmo e emitirá para cada embarque de café um Ç.ocumenlo oficial,
atestando que o embarque está dentro da quota correspondente fixada
de acordo com as esttpula~~ões deste Convênio.
ARTIGO VII

O Governo dos Estados Unidos da América tomará, por sua parte,
todas as medidas necessárias ~~ execução e funcionamento deste Convênio e limitara, durante cada ano de controle, a entrada nos Estados
Unidos da América de café produzido nos paises constantes do Artigo_
I deste Convênio, às quotas especificadas no dito Artigo, ou às modificaç-ões que, de conformidade com o mesmo Convênio, se acorde adotar
posteriormente. as quais serão comunicadas aos Governos dos paises
partes deste Convênio.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

b39

O Governo -dos Estados Unidos tambem se compromete a limitar
a importação do café produ:ôdo em pa'ises outros que os enumerados
no Artigo I deste Convênio, a uma quota básica anual de 355,000 sacos
de 60 quilogramas líquidos ou seu equivalente. A quota para os referidos cafés será aurnentada ou diminuida na mesma proporção e ao
mesmo tempo que a quota global dos paises participantes para o mercado dos Estados Unidos.
Se. por circunstânems imprevistas, uma quota for excedida durante qualquer ano de controle essa quota, para o ano seguinte. será
diminuida em uma quantidade igual ao -excesso.
ARTIGO VIII

Caso se preveja uma esca.'ssez iminente de café no mercado dos
Estados Unidos em relação com as suas necessidades, a Junta Interamericana do Café fica autorizada a aumentar, como medida de- emergência, as quotas destinadas ao mercado dos Estados Unidos, em pl'oporção às quotas básicas, até à quantidade suficiente para atender às
ditas necessidades. mesmo que esta exeeda os limites especificados no
Artigo III. Qualquer membro da Junta poderá pedir tal aumento e
este aumenlo poderá ser autorizado por uma terça parte dos votos
da Junta.
Se:- por· circunstàncias especiais, for necessário, para os fins deste
Convênio. reduzir as quotas para o mercado dos Estados Unidos em
uma percentagem rnaior do que a estabelecida no Artigo III, a Junta
Intcramericana do Café terá tambcm atribuições par9- fazer a dita
redução em percentagem alem dos limites estabelecidos pelo dito Artigo III, após voto unânime d(~ aprovação da Junta.
ARTIGO IX
O presente Convênio funcionará sob a administração de uma Junta

a ser denominada ''Junta Intecamericana do Café", composta de dele-

gados dos Governos dos países participantes.
Uma vez aprovado o Convénio, cada Govel'no designará nm delegado à Junta. Na ausêncta do delegado de qualquer dos paises participantes, o seu respectivo Gove.rno designará um delegado suplente
que atuará no lugar do primeiro. As nomeaç.ões posteriores deverão
ser notificadas pelos rcsvcebvos Governos ao Presidente r! a Junta.
A ..Junta elegerá. de entre os seus membros, um Presidente e um
Vice-Presidente que exerc.erão os seus cargos pelo período que a
mesma Junta determinar.
A Junta terá s.ua s.ede na cidade de \Vashington, D. C.
ARTIGO X

Compete à Junt.a. alem das faculdades e deveres qu~ lhe confiarem outros artigos deste Convênio:
a) A administração geral elo presente Convênio,
b) Nomear os empregados que considere necessários e determinar
as atribuh:õcs e cieveret> do~. mesmos. assim como a sua I'Amuneração
e o prazo de dnraf;âo dos S(~us cargos,
c) Nomear um Com1té Executivo e qnaisquer outros comités permanentes ou provisóriOs que JUlgar conveniente; manter e determinar
suas faculdades e deveres,
d) Aprovar um orçamento anual de despesas e fixar a importância com que cada um dos Governos participantes deverá wntribuir,
de conformidade com o disposto no Artigo XIII,
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e)
Procurar obter as informações que julgar necessárias para
o eficaz funcionamento e administração deste Convênio e publicar as
informações que ,iulgar aconselhavel divulgar,
f) Apresentar, no fim ele cada ano. de controle, um relatófio
abrangendo todas as atividades da Junta e quaisquer o.utros assuntos
de interesse rela-tivos a este Convênio.
Esse relatório será transmitido a cada u:çn dos Governos participantes.

ARTIGO XI

A Junta empreenderá, lOgo que for possível, um estudo dos excedentes do ç.afé nos paises prodatores partes deste Convênio e tornará
tambem as devidas medidas no sentido de elaborar um método satisfatório de financiar o armazenamento desses excedentes, sempre que.
isto se tornar necessário para est..abilizar- a indústria do café. A pedido
da parte interessada. a Junta auxiLiará e· aconselhará a qualquer Governo participante que desejar negociar empréstimos em relacão com
o funcionamento do presente Convênio. A Junta terá atribuições
tambem, para prestar auxílio em tudo quanto se relaciono com a classificacão, o armazenamento e a rnànipulaç.ão do café.
ARTIGO XII

A Junta nomeará um Secretário c tomará todas as medidas necessárias para estabelecer uma Secretaria, a qual será inteiramente
livre e independente de qualquer outra entidade ou instituicão de
carater nacional ou internacional.
ARTIGO XIII

As despesas dos delegados à Junta serão custeadas pelos seus res-peetivos Governos. As demais despesas necessárjas para a administração do presente Convôüio, inclusive as da Secretaria, serão custeadas por contribuições anuais dos Governos participantes. A qUantia
total e a forma e data: em que deverão ser efetuados os pagamentos
serão determinadas por uma maioria não inferior a dois tercos dos
votos. A contribuição de cada Governo será em proporcão ao total
de suas respectivas quotas básicas, com exceção de que O Governo dos
Estados Unidos se prontifica a' aceitar como sua contribuição uma
soma igual a trinta e três e um terço por cento da contribuicão total
requerida.
ARTIGO XIV

As sessões ordinárias da Junta terão lugar na primeira terçafeira de janeiro, abril, julho e outubro. O Presidente poderá convocar
reuniões especiais em qualquer outra ocasião, sob sua própria iniciativa, ou a pedido por escrito de delegados que representem, no
mínimo, cinco dos Governos participantes, ou 15 por .cellto das quotas
especificadas no Artigo I, ou um terço dos votos estabelecidos no
Artigo XV. As convocações para as reuniões especiais serão ·comunicadas aos delegados pelo menos três dias antes da data fixada para:
a reunião.
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Para haver quorum, será preciso Que estejam presentes os delegados que representem pelo menos 75 por cento dos votos totais de
todds os Governos participantes. Qualquer Governo participante poderá, por intermédio do seu delegado, e niediante notificação por
escrito feita ao Presidente, designa!' o delegado de outro Governo. participante para representá-lo e votar em seu nome na reunião da
Junta.
Salvo disposição em contrário neste Convênio, as resoluções da
Junta serão tomadas por simples maioria de votos, entendendo-se que
a contagem em cada caso será feita à base do total de todos os votos
dos Governos participantes.
ARTIGO XV
Os votos, que deverão corresponder aos delegados dos Governos
participantes, serão:
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Colômbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Costa· Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Cuba . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Equador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Haití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Nicarágua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Perú .................. ·.........
_1
República Dominicana . . . . . . . . . . .
1
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total ...

36
ARTIGO XVI

Os relatórios oficiais da .Junta aos Governo.s participantes serão
redigidos nos· quatro idiomas oficiais da União Panamericana.
ARTIGO XVII
Os Governos participantes concordam em manter, ate onde possível, as operações normais e correntes do comércio do café.
ARTIGO XVIII

Incumbe à Junta nomear comités consultivos nos principais mercados, afim de que os consumidÓres, importadores e distribuidores do
café em grão e café torrado, assim ·como outras pessoas interessadas,
possam ter o ense,jo de exprimir os seus pontos de vista relat.iv•~mente
ao funcionamento do programa estabelecido no presente Convênio.
ARTIGO XIX
Se o delegado de qualquer Governo participante alegar que qualquer dos ditos Governos tenha deixado de cumprir com as obrigações
do presente Convênio, a Junta decidirá se houve infração do referido
Convênio, e, no caso afirmativo, quais as medidas que deverão ser
recomendadas para corrigir a situação decorrente de tal infração.
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ARTIGO XX

o presente Convênio será depositado na União Panamericana, em
\Vashington, que transmitirá cópias autenticadas do mesmo aos Governos signatários.
O Convênio será ratificado ou aprovado por cada um dos Governos
signatários de conformidade com as exigências de suas próprias leis,
e entrará em vigor quando os" instrumentos de ratificação ou aprovação de todos os Governos signatários forem depositados na União
Panamericana. Logo que for possivel, depois do depósito de qualquer
ratificação, a União Panamericana deverá levar tal 1;atificação ao
conhecimento dos Governos signatários.
Se, dentro de noventa dias, a contar da data da assinatura deste
Convênio, os instrmnentos de ratificação ou aprovação de todos os
Governos signatáriOs não tiverem sido depositados, os Governos que
tenham depositado os seus instrumentos de ratificação ou aprovação
poderão por em vigor o Convênio entre si, mediante um Protocolo.
Este Protocolo será depositado na União Panamericana, que fornecerá
cópias autenticadas do mesmo a cada um dos Governos .por parte dos
quais for assinado o Protocolo ou o presente Convênio.
ARTIGO XXI

Enquanto permanecer em vigor, este Convênio prevalecerá sobre
outras disposições contrárias eontidas em qualquer outro acordo
previamente assinado entre quaisquer dos Governos participantes.
Concluido o prazo do presente Convênio, todas as disposições provisoriamente suspensas em virtude do mesmo Convênio entrarão automaticamente em vigor novamente, a não ser que tenham terminado
definitivamente por outros motivos.
ARTIGO XXII
, O presente Corivênio se aplicará, no que se refere aos Estados
Unidos da América, ao território compreendido na jurisdh;ão aduaneira dos Estados Unidos da América. Fica entendido que as exportações para os Estad_os Unidos da América e as quotas para o m~rcado
dos Estados Unidos se referem ao território sob a jurisdição aduaneira
dos Estados Unidos.

ARTIGO XXIII

Para os fins deste Convênio foram adotadas as seguintes definições:
( 1) ''Ano de controle" significa o período de doze meses que principia a 1 de outubro e termina a 30 de setembro do se·guinte ano
civil;
(2) "Paises produtores participantes neste Gonvênio", si_gn,ifica
todos os paises participantes, exceto os Estados Unidos da América;
(3) ''A Junta 1' significa a Junta Interamericana do Café, estabelecida no Artigo IX.
ARTIGO XXIV

Salvo a eventualidade prevista pelo 1 Artigo XXV, o presente Convênio permanecerá em vigor até o dia 1 'de ·outubro de 1943.
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Pelo menos um ano antes de primeiro de outubro de 1943, a Junta
fará recomendações aoS Governos participantes quanto à conveniência
de continuar ou não o Convênio. Caso as recomendações favorecerem
sua continuação, poderão sugerir emendas e incluir propostas relativas ao Convênio.
Cada um dos Governos participantes levará ao conhecimento da
Junta a sua decisão de aceitar ou rejeitar as recomendaçõe~ constantes do parágrafo anterior, dentro de seis meses contados da data
do recebimento das supra citadas recomendações, Este prazo poderá
sei' prolongado a ,juizo da .Junta.
Caso sejam aceitas as recomendações por todos os Governos participantes, estes se comprometem a.tomar todas as medidas necessárias
para levar a efeito as referidas recomendações. A Junta redigirá uma
certidão com os termos das ditas recomendações e a sua aceitac;âo por
todos os Governos participantes, e o presente Convênio se considerará
emendado, de acordo com essa declaração, a partir da data especificada na certidão. Serâ enviada à União Panamericana e a cada um
dos Governos participantes uma cópia autenticada da certidão e bem
·
assim uma cópia autenticada do Convênio emendado.
Pode-se seguir esse mesmo processo ern qualquer ocasião. paru
fazer emendas ou para a continuação do Convênio.
ARTIGO XXV

Qualquer dos GOvernos participantes poderá retirar-se do presente Convênio depois de notificar a sua intenção nesse sentido, com
um ano de antecedência, à União Panamericana, que a comunicará
imediatamente à Junta. Caso um ou mais dos Governos participantes
representando 20 por cento ou mais do total das quotas especificadas
no Artigo I deste Convêmo se retirarem do mesmo, o Convênio caducará.
AI\TIGO XXV!

Quando,· por cü·cunsttmcias especiais e extraorçlinárias, a Junta
acreditar que se poderá reduzir o prazo fixado pelo Artigo XXIV para
a vigência deste Convênio, comunicará isto imediatamente a todos os
Governos .participante1'>. os quais, por acordo unànime, poderão resolver a terminação deste Convênio antes de 1 de outubro de 1943.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

'l'odo o café importado nos Estados Unidos da América entre 1 de
outubro de 1940, inclusive, e 30 de setembro de 1941, inclusive, será
levado à conta das quotas correspondentes ao primeiro ano de controle.
Todo o café exportado para o mercado fora dos Estados Unidos
entre 1 de outubro de 1940, inclusive, e 30 de setembro de 1941, inclusive, será levado à conta das quotas do primeiro ano de controle.
Lavrado na cidade de Washington, em português, inglês, espanhol
e francês, aos 28 dias de' novembro de 1940.
Pelo Brasil:
(A)

E. PEN'l'EADO

(SELO)

Pela Colômbia:
(A) M. MEJIA

(SELO)
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Por Costa Rica:
(A)

OCTAVIO BEECHE

(SELO)

Por Cuba:
(A) PEDRO r.1ARTÍN·Ez FRAGA

(SELO)

Pelo Equador:
(A) C. E'. ALFA!lO

(SELO)

Por E! Salvador:
(A) HÉCTOR DAVID CASTRO

(SELO)

Pelos Estados Unidos da América:
(A) SUMNER WELLES

(SELO)

Pela Guatemala:
(A) ENRIQUE LÓPEZ HERRARTE

(SELO)

Pelo Haití:
(A}

E. LESCOT

(SELO)

Por Honduras:
(A) .JULIÁN R. CÁCERES

(SELO)

Pelo México:
(A) A. ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(SELO)

Pela Nicarágua:
(A)

LEÓN DE BAYLE

(SELO)

Pelo Perú:
(A) EDUARDO GARLAND

(SELO)

Pela República Dominicana:
(A) A. PASTORIZA

(SELO)

Pela Venezuela:
(A) LUIS COLL-PARDO

(SELO)

Convenio Interamericano dei Café

Los Gobiernos del Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador 1
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicarágua, Perú, la República· Dominicana y Venezuela.
CONSIDERANDO

que en vista dei desequilíbrio existente en el mercado inter.nacional
de café, que afecta la economía del Hemisferio Occidental, se· hace
necesario y conveniente adaptar medidas para promover la venta
ordenada dei café con el fin de assegurar .condiciones de comercio
equitativas para productores y consumidores por medio de· la daptación de la oferta a la demanda,
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Han resueHo concertar el signiente Convenio:
APcTiCULO I

Con el objeto de distribuir equitativamente el mercado de caf~
en los Estados Unidos de América entre los distintos países productores de café, se adoptan como cuotas básicas anuales para las exp_ortaciones de café a los Estados Unidos de América de los otros
países participantes en este Convenio, Ias signientes:
SACOS DE 60 !{G.
PAÍS PRODUCTOR

NE'ros,o su EQUIVALENTE

Brasil ................... .
Colombia ................ .
Costa Rica ................ .
Cuba .................... .
Ecuador .................. .
E! Salvador .............. .
Guatemala ....· ........... .
Haití .................... .
Honduras ................ .
México ................... .
Nicaragua ................ .
Perú .................... .
República Dominicana ..... .
Venezuela ................ .

9,300,000
3,150,000
200,000
80,000
150,000
600,000
535,000
275,000
20.000
475,000
195,000
25,000
120.000
420,000

Total. ............ .
15,545,000
Para el contrai de las cuotas para el mercado de los Estados Unt-·
dos se emplearán las estadísticas oficiales recopiladas por el Depm:tamento de Comercio de los Estados Unidos.
ARTiCULO II
Se adoptan como cuotas básicas anuales para Ias exportaciones
de café ai mercado de fuera de los Estados Unidos de los otros países
varticipantes en este Convenio, las siguientes:
PAfS PltODUCTOR

SACOS DE 60 KG.
O SU EQUIVALENTE

N'I~TO~

Brasil ................... .
Colombia ................. .
Costa Rica ............... .
Cuba .................... ..
Ecuador .................. .
El Salvador ........ : ...... .
Guatemala ................ .
H ai ti ..................... .
Honduras ................ .
México ................... .
Nicaragua ................ .
Perú ..................... .
República Dominicana ..... .
Venezuela ................ .

7,813,000
1,079,000
242,000
62,000
89,000
527,000
312,000
327,000
21,000
239,000
114,000
43,000
138,000
.606,000

Total ................ .
Gol. de Leis - Vol. VIII

11,612,000
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ARTíCULO Ill

La Junta Interamericana dei Café, que sé estabelece en el Artículo
IX de este Convenio, estará facultada para aumentar o disminuir· la!:\
cuotas para el mercado de los Estados Unidos, con el. objeto de ajust.a~
Ia oferta al calculo o estimación de la demanda. Tal aumento o disminución no podrá acordarse con más frecuencia de una vez cada seis
meses; y ninguha modificación excederá en cada caso del cinco por
ciento de las cuotas básicas especificadas en el Artículo I. El aumento
total o la disminución total en el primer afio de cuota no excederá
del cinco por ciento de tales cu otas básicas. Cualquier aumento o dis ..
minución en las cuotas perm·anecerá en vigor hasta que sea substituido por un nuevo cambio de las mismas, y las que se fijen para cada
afio de cuota serán calculadas aplicando a las cuotas básicas el promedia compensado (weighted average) de los cambias que hubiere
acordado la Junta en el mismo afio. Salvo lo estipulado en los Artículos IV, V y VII, no se alterará el porcentaje de cada uno de los país0s
participantes.sobre la cantidad total de café que éstos nodrán exnortar
al mercado de los Estados Unidos.
La Junta estará también facultada para aumentar o msmmulr
las cuotas de exportación para el mercado de fuera de los Estados
U~icios en la medida que estime necesaria para ajustar la oferta al
cálculo 'O esLimación de la demanda, pera sin alterar el porcentaje de
cada uno de los países participantes s"Obrc la cantidad total de café
que puedan exportar a esc mercado, salvo lo estipulado en los Artícul,os IV, V y VII. Sin embargo, la Junta no estará facultada para distribuir esas cuotas entre determinados países o regiones del mercado
de fuera de los Estados Unidos.
ARTíCULO VI

Cada país- productor participante en este Convenio se compromete a limitar sus exportaciones de café a los Estados Unidos de
América de modo que éstas no excedan durante cada afio de cuota,
sn cuota de exportación respectiva.
En caso de que por circunstancias imprevistas Ia exportación
total de café de un país a los Estados Unidos de América excediere ~n
cualquier afio de cuota el límite de su cuota de exportación para el
mercado de los Estados Unidos, la del siguiente afio le será disminuída
en una candidad igual al excesso.
Si cualquiera de los países productores que participan en este
Convenio llcgare a exportar en cualquier afio de cuota, una cantidad
de café inferior a su cuota asignada para el mercado de los Estados
Unidos, la Junta podrá aumentar la cuota de dicho país para el afio
de cuota próximo siguiente en una cantidad igual al saldo no cubierta
cn el afio de cuota anterior, hasta el limite de un dicz por ciento de la
cuota correspondicnte al referido aflo anterior.
Las disposiciories de este Artículo se aplicarán también a las
cuotas de exportación para el mercado de fuera de los Estados Unidos.
Qualquicr exportación de café al mercado de fuera de los Estados
Unidos que se perclier8' por incendio, 'inundación u otro accident~,
antes de llegar a cualquier puerto extranjero, no se cargará a l:t
cuota de exportación del respectivo país- correspondiente a la fecha
de embarque, siempre que la pérdida se compruebe debidamente ante
la Junta Interamericana dei Café.
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ARTíCULO V

En vista de la posibilidad de cambias en la demanda de café de
détern;linada procedencia en el mercadO de fuera de los Estados
Upidos, la Junta estará facultada, previa aprobación por las dos terceras partes de sus votos, para traspasar, a solicitud de cualquiera de
los países participantes, una parte de la cuota. de dicho país en ol
mercado de los Estados Unidos, a su respectiva cuota para ·el mercado
de fuera de los Estados Unidos, a fin de lograr un mejor equilibriO
entre la oferta y la demanda de tipos especiales de café. En tales
casos, la Junta estará facultada para llenar el déficit consiguiente en
la cuota total para el mercado de los Estados Unidos, aumentando las
cuotas de los otros países produCtores particip::tntes en este Convenio
en proporción a sus cuotas básicas.
ARTíCULO VI

Cada país productor que participa en este Convenio adaptará
todas las medidas necesarias de su parte para la ejecución y funcionamiento dei mismo y expedirá para cada embarque de café un
documento oficial que certifique que el embarque está dentro de la
cuota correspondiente fijada de acuerdo con las estipulaeiones de este
Convenio.
ARTíCULO VII

El Gobierno de los Estados Unidos de América adoptará todas las
medidas necesárias de su parte para la ejecución y funcionamiento de
este Convenio y limitará durante cada afio de cuota la importación a
los Estados Unidos de Am6rica de café producido en los países enumerados en el Artículo I a las cuotas establecidas en dicho Artículo, o
a las cnotas modificadas de acnerdo con otras estipulaciones de este
Convenio, siendo entendido que la Junta dará aviso de toda modificación de cuotas a los Gobiernos de los países participantes en este
Convenio.
Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos de Ainérh~a se compromete a limitar la importación total de café producido en países
distintos de los enumerados en el Artículo I de este Convenio, a una
cuota básica anual de 355.000 sacos de 60 kilogramos netos, o su equivalente. La cu o ta pUra dichos cafés ser a aumentada o disminuida en
la misma proporción y al . mismo tiempo que la cu ota global de- los
países participantes para el mercado de los Estados Unidos.
En caso de que, por circunstancias imprevistas, una cuota sea
excedida durante cualquier afio de cuota, es'a cuota para el afio próximo siguiente será disminuida cn una Candidad igual ai- exceso.
ARTíCULO VIII

En caso de que se previese una inminente escasez de café en t>l
mercado de los Estados Unidos en relación con sus necesidades, 1a
Junta Interaniericana dei Café 0stará facultada para aumentar, como
una medida de emergencia, las· cuotas para el mercado de los Estados
Unidos, en proporción. a las cu otas básicas, hasta la cantidad necesaria para satisfacer dichas necessidades, aunque en esta forma exceda
los límites especificados en el Artículo III.

ATOS DO PODER EXECU'I'lVO

Ctl alquiera

de los miembros de la Junta podrá pedir tal aumento

y éste podrá ser autorizado por una t.ercera parte de los votos de la

Junta.
Asimismo, cuando por circunstancias especiales resultare necesario para los fines del presente Convenio reducir las cuotas para el
mercado de los Estados Unidos en un porcentaje mayor del que establece el Artículo UI, la Junta Interamerícana dei Café estará facultada
para exceder el porcentaje de reducción más aliá de los límites qUe
establece dicho Artículo III, siemrn·e que esto sea aprobado por unanimidad de los votos de la Junta.
ARTíCULO IX

La administración dei presente Convenio se confiará a una Junta
que se denominará "Junta Interamericana del Café", integrada por
delegados de los Gobiernos de los países participantes.
Cada Gobierno designará un delegado a la Junta al aprobar el
Convenio. En caso de ausencia del delegado de cualquiera de los
países participantes, su respectivo Gobierno designará a un delegado
suplente, quien actuará en lugar del primcro. Los nombramientos
posteriores deberán ser notificados por los respectivos Gobiernos al
Presidente de la Junta.
La Junta elegirá de entre sus miembros. un Presidente y un Vicepresidente, quienes ocuparán sus cargos por el período que-la misma
Junta determine.
La sede de la Junta será la ciudad de Washington, D. C.
ARTICULO X

La Junta, además de las facultades y deberes que establecen otros
artículos de este Convenio, tcndrá los siguientes:
a.) la administración general del presente Convenio;
b) iiombrar los cmpleados que considere necesarios y
determinar las- atribuciones y deberes de éstos, lo mismo que
sus salarios y el tiempo de duración de sus em·gos;
c) nombrar un Comité Ejecutivo y cualesquiera otros
comités permanentes o temporales qne considere convenientes, y determinar sus faculdades y debcres;
d) aprobar un pr8snpuesto anual de erogaciones y determinar la suma con que debe contribuir cada Gobierno
participante, de conformidad con lo estipulado en el Artículo XIII:
e) solicitar aquellas informaciones que considere necesària.s para el debido funcionamiento y administración de
este· Convenio; publicar aquellas que es_time convenientes;
f) presentar-, ai finalizar cada afio de cuota, un informe
que cubra todas las actividades de la Junta durante el mismo
afio, así corno otros asuntos de interés relacionados con est.e
Convenio. Dicho informe será transmitido a cada uno de los
Gobiernos participantes.
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ARTíCULO XI

La Junta emprenderá, tan pronto como sea posible, el estudio
dei problema .de los excedentes de café en los países productorcs patticipantes en este Convenio y dará los pasos cónvenientes para determinar los mejores métodos de financiar el almacenaje de dichos excedentes cuando tales gestiones se necesiten urgentemente para estabilizar la industria dei café.
A solicitud de parte interesada, la Junta ayudará y aconsejará a
cualquier Gobierno participante que dese~ negociar préstamos en relación con el funcionamiento dei presente Convenio. La Junta queda
facultada además para prestar ayuda en todo aquello que se relacionG
con la classifieación, el almacenaje y el- manejo dei café.
ARTíCULO XII

La Junta nombrará un Seoretario y tomo,rá las medidas necesarias para establecer una S,ecretaría, la cual será enteramente libre
e independiente de toda otra entidad o institución de carácter nacional
o internacional.
ARTICULO XIII

Los gastos de los delegados a la Junta serán sufragados por su.c3
respectivos Gobiernos. Los de.más gastos necesarios para la adrninistración dei presente Convenio, incluyendo los de la Secretaría serán
cubiertos por contribuciones anuales de los Gobiernos de los países
participantes. La cantidad -total y la forma y fecha en que h a de efectuarse el pago de diehas contribucioncs se determinará por la Junta
mediante una mayorí a no menor de dos terceras partes de sus votos.
La contribución correspondiente a cada Gobierno se fijará en proporción al tot<d de sus cuotas básicas respectivas, con la oxcepción de que
el Gobierno de los Estados Unidos de América contribuirá con una
suma igual al 33-1/3 por ciento de la contribución total requerida.
ARTíCULO XIV

Las sesiones ordinarias de la Junta se celebrarán el primer martes
de en/ero, de abril, de julio y de oclubre. Las sesiones especiales serán
convocadas por el Presidente en cualquiera otra ocasión, ya sea a
iniciativa propia o previa solicitud por escrito de delegados que representen, por lo menos, cinco de. los Gobiernos participantes, o el
15% de las cUotas especificadas en el Artículo I, o una tercera parte
de los votos de que trata el Artículo XV. Las citaciones para sesiones
especiales serán comunicadas a los delegados con tres dias de antecipación, por lo menos, a la fecha fijada para la sesión.
Para que haya quorum en toda reunión se requerirá la presencia
de delegados que representen. por lo menos 75 por ciento dei total rle
los votos de todos los Gobiernos participantes. Cualquier Gobierno
participante podrá, por intermedio de su delegado y mediante notificación por escrito hecha ai Presidente, designar al delegado de otro
Gobierno participante para que lo represente y vote en su nombre
en cualquiera de las reuniones de la Junta.
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Salvo lo que en contrario se disponga en este Convenio, las resoluciones de la Junta se .toma:rán por media de simple mayoria de
votos, entendiéndose que el cómputo en todos los casos deberá haéerse
en relación con el total de los votos de todos los Gobiernos partipipantes.
ARTíCULO XV
, LoS votos que corresponderán a los respectivos delegados de los
Gobiernos participantes serán como sigue:
Brasil ....................,. . . . . . . .

9

Colombia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Costa Rica ............ ,_ .•. . . . . . . . .
Cuba .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Ecuador .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estados Unidos de América .. . . . . . .
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haití .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Honduras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
México .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1
12
1

1
1

1

Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perú .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
República Dominicana .. . . . . . . . . . . .
Venezuela ............ '. . . . . . . . . . . .

1

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

1
1

1

ARTíCULO XVI

Los informes oficiales de la Junta a los Gobiernos participantes
se harán por escrito en los cuatro idiomas oficiales de la Unión
Panamericana.
ARTíCULO XVII

Los Gobiernos participantes convienen en mantener, dentro de
lo posible, el funcionamiento normal y corriente del comercío
dei café.
ARTíCULO XVIII

La Junta estará autorizada para establecer comités consultlVos
en los mercados principales, a fim de que los consumidores, importadores y distribuidores de café crudo y tostado, como también las
demás personas interesadas, tengan oportunidad de expresar sus
opintones respecto al funcionamicnto dei programa establecido con el
presente Convenio.
ARTíCULO XIX

Si el delegado de cualquiera de los Gobiernos participantes aleM
gare que alguno _de dichos Gobiernos ha dejado de cumplir con las
obligaciones del presente Convenio, la Junta decidirá si ha efectuado
infracción alguna del referido Convenio, y, en tal caso, qué medidas
habrán de recomendarse para corregir la situación creada como consecuencia de aquella.
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ARTíCULO XX

El presente Convenio será depositado en la Unión Panamericana
en Washington, la que transmitirá copias auténticas certificadas del
mismo a los Gobiernos signatarios.
El Convenip será ratificado o aprobado por cada uno de los Gobiernos signatarios de acuerdo con los reqUisitos de su ·regislación y
entrará en vigor quando los instrumentos de ratificación o aprobaciún
de todos los Gobicrnos signatarios hayan sido depositados en la Unión
Panamericana. _Tan pronto como sea posible después dei depósito de
cualquier ratificación, la Unión Panamericana informará de ella a
cada uno de los Gobiernos signatarios.
Si dentro de noventa dias desde la fecha de firma de eSte Convcnio, los instrumentos de ratificación o aprobación ·de todos los Gobiernos signatarios no ha:n sido depositados, los Gobiernos que hayan
depositado sus instrumentos-de ratificación o aprobación podrán poner
el Convenio en vigor entre ellos por medio de un Protocolo. Tal Protocolo será depositado en la Unión Panamericana, la- que suminis·~
trQTá copias certificadas del_mismo a cada uno de los Gobiernos en
cuyo nombre el Protocolo o el presente Con,,;enio fué firmado.
ARTiCULO XXI
Mientras permanezca en vigencia, el presente Convenio prevalecerá sobre las disposiciones y estipulaciones en pugna con el mismo
que puedan existir en cualquier otro Convenio previamente celebrado
entre cualesquiera de los Gobiernos participantes. AI expirar el
presente Convenio, las disposiciones y estipulaeiones que por virtud
de él hayan quedado t,er'-nporalmente suspendidas entrarán automáticamente de nuevo en vigencia, a menos que hayan terminado definitivamente nor otros motivos.
AHTíCULO XXII

El presente Convenio se aplicará, en cuanto a los Estados Unidos
de América, ai território compreendido por la jurisdicción aduanera
d.e los Estados Unidos. Queda entendido, que las exportaciones a los
Estados Unidos de América ·y las cuotas para el mercado de los Estados Unidos se rcferirán ai territorio bajo la jurisdicción aduaneira de
los Estados Unidos.
ARTiCULO XXIII
Para las finalidades de este Convenio, se adoptan las siguientss
definicio:t':les:
1) "AfiO de cu ota" significa el periodo de doce meses que principia el primero de octubre y termina el 30 de septiembre dei siguiente afio civil;
2) "Países productores participantes en este Convenio" significa
todos los países participantes, excepto los Estados Unidos de Amérioa;
3) "La Junta" significa la Junta Interamericana dei Café, establecida en e! Artículo IX.
ARTíCULO XXIV

Salvo la eventualidad prevista por el Artículo XXV, el preseme
Convenio estará en_vigencia hasta el primero de- octubre de 1943.

552

A'l'OS DO PODER· EXECU'l'IVO

Gon anticipación no menor de un afío al primero de octubre ne
HH3, Ia Junta hará recomondaciones a los Gobierllos participantes
l'especto a la eonveniencia de continuar o no el Convenio. Si las re~
cornendaciones favoreceu su cunUnuación, podrá sugerirse en ellas.
enmiendas al Conve.nio.
Cada uno de Ios Gohiernos participantrs dará a conocer a la Junta,
si acepta o rechaza las recornendaciones mencionadas en el párrafo
immediato anterior, debiendo haccrlo dentro de los seis meses siguientes a la fecha del recibo de dichas rccomendaciones. Este per iodo
podrá ser 1H'9longado a juicio do la Junta.
Si las recomendaciones son aceptadas por todos los Gobiern!)s
participantes, éstos se comprometen a adoplar las medidas necesarias
para llevar a efecto dichas recomendaciones. La Junta redactará una
declaración en la que se certificarán los términos de las recomendaciones y su aceptación por los Gobwrnos participantes; y el present2
Convenio se considerará enrnendado de acuerdo con esa declaración,
desde la fecha que se especifique en la misma. Se enviará a la Unión
Panamericana y a cada uno de los Gobiernos participantes una copia
certificada de la declaración, asi como también una cópia certificada
del Convenio enmendado.
El mismo pfocedilnento para hace'r enmicndas o para la continuación del Convenio podrá seguirse en cualquiera otra oportunidad.
ARTICULO XXV

Cualquiera de los Gohiernos participantes podrá retirar-s-e de[
présente Convenio después de notificar su intención en ese sentido,
con un afta de anUcipación, a lu Unión Panamericana, la cual lo nomunicará inmediatamente a la Junta. Si un numero de Gobiernos n2,.rUcipantes que represente un 20 por ciento -o más dei total de las ctlows
especificadas en el Artículo I de este Convenio, se retirase dei rnismr1,
el Convenio caducará.
ARTICULO XXVI

Cuando por circunstancias especiales y extraordinarias Ia Junta
creyere que puede reducirse el término fijado por el Articulo XXIV
para la vigencia de este Convenio, lo comunicará inmediatarnente a
todos los Gobiernos participantes, los que, por acuerdo unánim~.
podrán resolver la terminación dP este Convenio antes del 1o de
octubre de 19"3.
ARTíCULO TRANS!'EORIO

·rodo el café importado a los Es.tados Unidos de América desde f~i
primero de octubre de 1940, inclusive, hasta el 30 de septiemhre de
1941, inclusive, se cargará a las cuotas para el primer afi.o de cuota.
Todo el café exportado con destino al mercado de fuera de tos
Estados Unidos desde el primero de octubre de 1940, inclusive, hast&
el 30 de septiembre de 19/d, inclusive, se cargará a las' cuotas paf'a
el primer :afio de cuóta.
Hccho en la ciudad de Washington, en los idiomas espafíol, inglés.
portugu6s, ·:l francês, el dia 28 de novichlbre de 1940.

553

ATOS DO PODER EXECUTIVO·

POR BRASIL
(F) E.

PENTEADO

POR COLOMB!A
(F) M. MEJÍA
POR COSTA RICA
(F) ÜC'l'AVIO BEECI-IE

(SELLO)
(SELLO)
(SELLO)

PO!\ CUBA
(.F)

PEDRO MARTÍNEZ FRAGA

(SELLO)

POR ECUADOR
(F) C. E. ALFARO

(SELLO)
POR EL SALVADOR
(F) HÉCTOR DAVID CASTRO
(SELLO)
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(SELLO)
(F) SUMNER \VELLES
POR GUATEMALA
(F) ENIU(iUE LóPEZ HERRARTE
(SELLO)
POR HAITí
(SELLO)
(F) E. LESCOT
POR HONDURAS
(SELLO)
(F) J ULIÁN R. CÁCEHES
POR MllXICO
(F) A. ESPINOSA DE LOS MOX'l'EROS
(SELLO)
POR NICARAGUA
(SELLO)
(F) LEÓN DE BAYLE
POR EL PERú
(F) EDUARDO GÁRLAND
(SELLO)
POR LA REPúBLICA DOMINICANA
(SELLO)
(F) A. PASTORIZA
POR VENEZUELA
(SELLO)
(F) Lurs CoLL-PARDO

Inter-Amcrican Coffee Agrecment

The Governme_lts of Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Hãiti, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Perú, the United States of America and Venezuela.
CONSIDERING

That in view of the unbalanced situation in the international trade
in coffee affecting the economy of the western Hemisphere, it is nec.essary and desirable to take steps to promete the ordely marketing
·Of coffee, with a view to assuring terms of trade equitable for both
producers and consumers by adjusting the supply to demand.
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Have accordingly agreed as follows:
ARTICLE I
In order to allocate equitably the market of the United States of
America for coffr'ee among the various producing countries, the following. quotas are adopted as hasic annual quotas for the exportatión of coffee to the Unitcd States of America from the oLher countries participating in the agreement.
PRODUCING COUNTRY

BAGS OF 60 KG
NET, OR EQUIV Af_,ENT
QUANTI'I'IES

Brazil . . .............. .
Co lambia . . ........... .
Costa lUca ..... ~ ......... .
Cuba ................. .
Dominican Republic ..... .
Ecuador .............. .
El Salvador ............ .
Guatemala ............ .
Haití . . ............... .
Honduras . . ............ .
México ............. ; ..
Nicaragua . . . ..... ,.... .
Perú ................. .
........... .
Venezuela

9,300,000
3,150,000
200,000
80,000
120,000
150,000
600,000
535,000
275,000
20,000
475,000
195,000
25,000
420,000

Total . . ...........•

15,545,000

For lhe contra! of lhe quotas for lhe United States market, lhe
official import statistics cmnpiled by the United SLates Department
of Commerce shall be used.
ART!CLE II
The following quotas have been adopted as basic annu3J quofas
for the exportation of coffee to the market outside the .United States
from the other countries participating in this Agreement:
PRODUCING COUN'rRY

llAGS OF 60 KG.
NET, OR EQUIVAI.,ENT
QUANTITIES

Brazil . . .............. .
Colombia ............. .
Costa Rica .......... , .. .
Cuba ................ ..
Dominican Ropublic ..... .
Ecuador .............. .
E! Salvador .......•......
Guatemala . · . . . ~ ....... .
Haití . . ............... .
Honduras ............. .
México . : ............. .
Nicaragua ............. .
Perú ................. .
Venezuela .
. .......... .

7,813,000
1,079,000
242,000
62,000
138,000
89,000
527,000
312,000
327,000
21,000
239,000
114,000
43,000
606,000

Total ............. .

11,612,000
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ARTICLE III

The Inter-American Coffee Board provided for in Article IX of
this Agreement shall have the authority to increa·se or decrease the
quotas for the United States m<J,rket in order to adjust supplies to
estimated requirements. No such increase or decrease shall ·be made
oftener than· once every six months nor shall any change at any one
time exceed 5 percent of the basic quotas specified in· Article I. The
total increase or decrease in the first quota year shall not exceed 5 percent of such basic quo Las. Any increase or decrease in thc quotas sha!l
remain in effect until superseded by a ne\v change in quotas, and
the quotas for any quota year shall be caleulated by applying to the basic
quotas thc wheighted average uf the changes made by the .Board
during the same year. l:!~xcept as provided in Articles IV, V and VII,
the percentuge of each of the participating countries in the total
quantity of coffee \Vhich these countries may export to the United
States market shal1 be maintained unchanged.
The Board shall also have the auth6rity to increase or decrease
the export quotas for the market outside the United States to the extent that it dcems necessary to adjust supplies to estimaLed reql.Íirements. maintaining unchanged tbe percentage of each of the participating countries in the total quantity ol'. coffee to be exported to
that market, excc-pt as provided in Arqcles IY, V and VII. Nevcrtheless.
the Board shall not have the authority to distribute these quotas among
determined countries or· regions of the market outside the United
States.
ARTICLE IV
Each producing country participating in this Agreement und 1.~r
takes to limit its coffee expor'ls to the United States of America during each quota year. to its respective export quota.
·
In the evcnt. that, due to unforeseen circumstances, a country's
total exports of coffee to the United States of America exceed in any
quota year its export quota for the United States of America market,
that quota for the folloWing year shall be decreased by the amount
of the excess.
If ány producing country participating in this Agrecment has exported in any quota year less than its quota for the United States
market, ;the Board may increase that country's quota for the immediately following quota year by an amount cqual to the deficiency for
the preceding quota year, up to the limit of iO percent of the quota
for such previous year.
"fhe provisions of this Article shall also apply to the export
quotas for the market outside the Unitcd States.
Any exportation of eoffee to the market outside the United Stat~s
which may be lost by fire, inundation or any other accident, before
arriving at any foreign port, shall not be charged against the quota
of the respcctive country corrcsponding to the -date of shipment, proVided that the loss is duly established before the Inter-American Coffee
Board.
ARTICLE V

In view of the possib!lity of changes in the demand for coffee
of a particular or1gin in the market outside Lhe ·United States, the
Board is cmpowered, by a twothirds vote, to transfer, on the request
of any participating country, a part of that conntry's quota for t.he
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United States marlcet to its quota for Lhe market outside the United
Statcs in arder to bring about a better balance between supply ;ind
ctemand in special types of coffee. In such cases, the Board is authorized to illake up the resulting deficiency in the total quotá for the
United States market by increasing the quotas of thc ot.her produring countries participating in tlris agreement in proportion. to their
basic quotas.
ARTICLE VI
Each prociucing country participating in this Agreement shall
take all measures necessary on its part for the execution and operation of this Agreement and shall issue for each coffee :~hip
ment an official 'document cerfifying that the shipment is within the
corresponding quota fixed in accordance with the provisions of this
Agroement.
ARTICLE VII
Tho Government of the United States of America shall take all
measures necessary ou its part for the execution and operation of this
Agreement and shall limit, during each quota year, the entry for consumption in to the United States of America of coffee produced in the countries listed in Article I to the quotas. as established in the said Artielr3 or
as ·modified persuant to other provisions of this Agreement, it being
understood that notice of any modified quotas will be communicateJ
by the Board to the Governmcnts of the ·countries participating in
this Agreement.
The Government of the United States of America also undertakes
to limit the total entry for consuption of coffee produced in Gol.mtries othor than those listed in Article I of this A..greement to a basic :tnnual quota ar 355,000 bags of 60 kilograms net or equivalent quantities.
The quota on such coffee shall increased ar decresed by the same proportion and at the same time as the global quota of the participating
countries of the United Statcs market.
In the event that due to unforesecn circumstances any quota is
exceeded during any quota year, that quota for the following year
shall be decreased by the amount of the excess.
ARTICLE VIII
In the event that there should be foreseen an imminent shortage
of coffee in the United States market in relation to its requirements,
the Inter-American Coffee Board shall have the'authority, as an emergency measure, tó increase the quotas for the United States market.
in proportion to the basic quotas, up to the quantity necessary to satisfy these requirements even though in this manner the limits specified in ArtiCle III may be exceeded. Any member of the Board may
request such an increase and the increase may be authorized by a
onc-third vote of the Board.
When, ·awing to special circumstances, it may be necessary for
the purposes · of tlYC present Agreement to reduce 'the qtw"tas for the
únited States market by a percentage greater than that cstablished
in Article UI, the Inter-American Coffee Board shall also have the
authority to excecd the percentage of reduction beyond the limits established by thc said Article UI, provided that this is approved by the
unanirnous vote of the Board.
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ARTICLE IX
rrhe present Agreement shall be under the administration of a
Board, which shall be known as the "Inter-c~... merican. Coffee Boar·d".
and which shall be composed of delegate_s representíng the Governments of the participating countries.
Each Government shall appoint a delegate to the Board upon
approval of the Agrcement. In thc absence of the delegate of any -~Jar
ticipating country, his Government shall appoint an alternate who
shall act in place of the delegate. Subsequent appointments shall b-3
communicated by the respective Governments to the Chairman of the
Board.
The Board sh~all elect from among its members a Chairman an.·l a
Vice Chairman who shall hold office for such pe:i'iod as it may determine.
The seat of the Board shall be in Washington, D. C.
ARTICLE X
The Board shall have tlle following powers and duties in addition
to those specifically set forth in other Articles of this Agreernent:
a) The general administration of the present Agreement:
b.) To appoínt any employecs tllat it may consider necessary and
determine their powers, duties, compensation and duration of employment;
c) To appoint an Executive Committee and such other permanent
or temporary committees as it considers advisable, and to determine
their functions and duties;
d) To approve an annual budg-et of expensas and fix the amount
to be contributed by each participating Government, in accordance
with the principies laid down in Article XIII;
e) To seek such information as it may deem necossary to the
propor operation and administration of this Agreement; and to publish snch information as it may consider desirable;
f) To make an annual report covering all of its activities and any
other matters of interost in connection with this Agreement aL the (md
of each quota year. This report shall be transmitted to each of the
participating Governments.
ARTICLE XI
The Board shall undertake, as soon as possible, a study of the
problem of coffee surpluses in the producing countries particl'pating
in this Agreement, and shall also take appropriate steps with a view
to working out satisfactoi·y methods of financing the storage of such
surpluses in cases where such action in urgently needed to stabilize
the coffee iridustry. Upon request, the Board shall assist and advise
any participating Government which may desire to negociate loans ;n
connection with the operation of this Agreement. The Board is als.o
authorized to render assistance in matters relating to the classification. storage aild handling of coffee.
ARTICLE XII
Thc Board shall appoint a Secretary and take all oLher necessary
measures to establish a Secrotariat which shall be entirely free and
independent of any othm' national or intcrm:.tional organization ar
institutjon.
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ART!CLE XIII
Tho expenses of delegates to lhe Board shall be defrayed by their
respective Government. Ali other expenses necessary for the administration of the present Agreement, including those of the Secretm·iat,
shall be met by annual contributions of the Government of the panicipating· countries. The total amount, manner and time of payment
shall be determined by Board by a majority of not less than two
thirds of the votes. The contribution of each Government shall be
proportionate to' the total of its respective basic quotas, exCept that
the Governmant of the United States of America will accept as its
contribution ah, amount equal to 33-1/3 percent of the total required contribution.
ARTICLE XIV
Regular meetings of the Board shall be held on ·the first Tuesday
of January, April, July and October. Special meetings sholl be oalled
by the Chairman at any other time at bis discretion, or upon ·written
requcst of delegates repi'esenting not less than five of. the participating Governmets, ar fifteen percent of the quotas specified in Article I, or one third of the votes established in Article XV. Notice of
all special meetings shall be communicated to the delegates not less
than three days before the date fixed for the meeting.
The presence of delegate:S representing not less than 75 percent
of the total votes of ali the participating Government shall be necessary to constituto a quorum fm a meeting. Any participating Government may, through its delegate, by written notice to the Chairman, appoint the delegate of another participating· Governrnent to represent it
and vote o r its behalf at any meeting. of the Board.
Except as otherwise provided in this Agreement, decisions of tho
Board shall be taken by a simple majority of the votes, it being understood that, · m every case, the computation shall be calculated on the
basis of the total votes of ali the participating Governments.
ARTICLE XV
The Votes to be exetcised by the delegates of the participating 3:overnments shall be as follo\vs
Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Colom.bia . . .... , . . .. . . . .. . . . .
3
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dominican Republic . . . . . . . . . . . .
1
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
E! Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Haití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Mexico . . ..... ,... :. . . . . . . . . . . . .
1
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
United States of America .... :. . .
12
VeneZuela-.
..................
1
Total . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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ARTICLE XVI

The official reports of the Board to the participating Govern·
ments shall be written in the four official languages of the Pan American Union.
ARTICLE XVII

'l'he participating Governments agree to mairitin, in so far as possible, the normal and usual operation of the coffee trade.
ARTICLE XVIII

The Board is authorized to appoint advisory comittees in the important markets, to the end that consumers, importers and distributors
of green and roastod coffee, as well as other int.erested persons, may
be given an opportunity t.o express their view concerning the operation
of the program established under this Agreement.
ARTICLE XIX
If the delegate of any participating Government alleges that any
participating Government has failed to comply with tho obligations
of the present Agreement, the Board shall decide whether any infringement of the Agreement has taken place, and, if so, what measures shall be recommended to correct the situation arising therefrom.

ARTICLE XX

The presont Agreement shall be deposited with the Pan American
Union at Washington, wich shall transmit authentic ccrtified copies
thereof to the signatory Governments.
The Agreement shall be ratified or approved bY each of the signatory Governments in accordance with its legal requirements and
shall come into force when the instruments of ratification or approvai
of ali the signatory Governments have been deposited with the IJan
American Union. As soon as possible after the deposit of any ratification the Pan American Union shall inform each of the signatory
Governments thereof.
If, within nineLy days from the date of signaLure of this Agreement, the instruments of ratification or approval of all the signatory
Governments have not been deposited, the Governments wich have
deposited their instruments of ratlfication or approval may put the
Agreemont into force among themselves by means of a Protocol. Such
Protocol shall be deposited with the Pau American Union, wich shall
furnish certified copies thereoí' to each of thc Governments on behalf·
of which the Protocol or the present Agreement was signed.
ARTICLE XXI

As long the prcsent Agreement remains in force, it shall prevail
over provisions inconsistent therewith wich may be contained in any
other agreement previously concluded between any of the pal'ticipating Governments. Upon the termination of the present Agreement, ali
the provisions wich have been temporarily suspended by virtue of
this Agreement shall automatically again become operativo unless
they have been definitively terminated for other reasons.
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ARTICLE XXII
The present Agreem~nt shall apply, on lhe par\ of lhe United
States of America, to the customs territory of the United States. Ex-:,ports to the United States of America and quotas for the United States
market shall be understood to refer to the customs territory of the
United States.
·
·
ARTI CLE XXIII
For the purpose of this Agreement the following definitions are
adopted:
1) "Quota year" means the period of twelve inonths beginning
October 1, and ending September 30 of the following calendar year.
2) "Producing countries participating in this Agreement" means
all participating countries except the United States of America.
3) "The Board" means the Inter-American Coffee Boar·d provided
for in Article IX.

ARTICLE XXIV
Subject to lhe eventua!ity covered by ArLicle XXV, the present
Agreement shall remain in force untiJ October, 1, 1943.
Not less tllan· one year prior to October 1, 191!3, the Board shall
make recommendations to the participating Governments as to the
continuation or otherwise of the Agreement. The recommendations,
if in favor of contmuation, may suggest amendments to the Agreement.
Each participating Government shall signify to the Board its acceptance or reJection of the recommendations referred to in the immediately preceding paragraph within six month-after the date of
the receipt of such recommendations. This period rnay be extended by
the Board.
If said recommendations are accepted by all the participating Go~
vernments, the participating Governments undertake such measures
as may be necessary to carry out said recommendations. The Board
shall draw up a declaration certifying the terms of said recommendations and their acceptance by all the participating Governments, and
the presente Agreement shall be deemed to be amended in accordance
with this declaration as from the date specified therein. A certified
eopy of the declaration together with a certified copy of the Agreement as amended shall be communicated to the Pan American Union
and to each of the participating Governments.
The same Procedurc for making amendments or for the continuation of the Agreement may be followed at any other time.
ARTICLE XXV
Any of the participatmg Governments may withdraw from the
present Agreement after prior notification of one year to the Pan
American Union wich shall promptly inform the Boar·d. If one or
more participating Governments representing 20 percent or more of
the total quotas specified in Article I of this Agreement withdraw
therefrom, the Agreement will thereupon terminate.
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ARTICLE XXVI
In the event that because of special and extraordinary (•-ircum.stances the Board should believe that the period fixed by Artic!e XXIV
for the duration of this Agreement might be reduced, it shall immediately notify ali the particjpating Governments wich, by unanimou::::
;agreement, may decide to terminate this Agreement prior to October
1, 1943.
TRANSITORY ARTICLE
Ali coffee entered for consumption into the United States of America between October 1, 1940 and Septe,mber 30, 1941, both inclusive,
shall be charged against the quotas for the f.irst quota year.
Ali coffee exported to lhe market outside the United States between October 1, 1940 and September 30, 1941, both inclusive, shall be
-charged against the quotas for the ·f.irst qUota year.
Done at the City of Washington, in English, Spanish~ .Portugu~se
and French, lhe twenty-eighth day of Nóvember, 1940.
FOR BRAZIL
(S) E. PENTEADO
(SEAL)
FOR COLOMBIA
(SEAL)
(S) M. ME.JÍA
FOR COSTA RICA
(SEAL)
(S) 0CTAV!O BEECHE
FOR CUBA
(SEAL)
(S) PEDRO MAR~ÍNEZ FRAGA
FOR THE DOMINICAN REPUBLIC
( S) A. P ASTORIZA

(SEAL~

FOR ECUADOR
(S) C. E. AIFARO

(SEAL)

FOR EL SALVADOR
(S) HÉCTOR DAVID CAS'fRO

(SEAL)

FOR GUATEMALA
(S) ENRIQUE LóPEZ HERRARTE

(SEAL)

FOR HAITI
(S) E. LESCOT

(SEAL)

FOR HONDURAS
(8) JiJLIÁN R. CÁCERES

(SEAL)

FOR MEXICO
(S) A.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(SEAL)

FOR NICARAGUA
(S) LEóN DE BAYLE

'Co!. de Leis -

Vol. VIII

(SEAL)
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FOR PERU
(SEAL)

(S) EDUARDO GARLAND

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA
(S)

(SEAL)

SUMNER WELLES

FOR VENEZUELA
(S) LUIS COLL-PARDO

(SEAL)

Accord Interaméricain du Café

Los Gouvernements du Brésil, de la Colorribie, du Costa Rica, d~.
Cuba, de l'Equateur, d'El Salvador, des Btats-Unis d'Amérique, de
Guatémala, d'Haiti, de Honduras, du Méxique, du Nicaragua, du Pérou,
de la. République Dominicaine et de V énézuéla,
CONSIDERANT
que le manque d'équilibre qui existe dans le marché international dn
café et qui affecte l'économie de l'Hémisphêre Occidentale, rend,
néccssaire ··et opportun de prendre les mesures destinées à cncouragerla vente ordonnée du café en assurant dos conditions équitables de·
commerce, tant pour les consommateurs que pour les producteurs, au
moycn de l'adaptation de l'offre à la demande,
Ont rés olu de conclure l'Accord suivant:

ARTICLE I

Dans le but de distribuer équitablement le marché du café aux·
Etats-Unis' d'Amérique entre les différents pays producteurs de café,
les quotités ~uivantes sont adoptées comme représcntant les quotités
de base annuellcs pour l'cxporta.tion du café aux Etats-Uni&
d'Amérique dos autres pays participant au prés.ent Accord:
PA YS PRODUCTEUR

SACS DE 60 KG.
NETS OU L'EQUIVALENT

le Brésil ................. .
la Colombie ........... ·... .
le Costa Rica ............. .
Cuba. . ................ .
l'Equateur .............. .
El Salvador .............. .
Guatémala .............. .
Haiti . . ................ .
Honduras ............... .
le Méx_ique ............... .
le. Niearagua ..........· ... .
le Pérou ................. .
la République Dorllinicaine ..
le V6nézuéla ............. .

9,300,000
3,150,000
200,000
80,000
150,000
600,000
535,000
275.000
20,000
"75,000
195,000
25.000
12o:ooo
420,000

Tola! .............. .

15,5/;5,000
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Lc contróle des quotités du marché des Etats-Unis sera basé sur
les statistiques officielles établies par le Départem·ent du Commerce
des Etats-Unis.
ARTTCLE !I

Les quotités suivantes sont adoptées comme représentant les
quotiLés de base du café à exporter au marché au dehors des ElatsUnis par les autres pays participant au présent Accord:
PA YS PRODUC'fEUR

le Brésil ................. .
la Colombie .............. .
le Costa Rica ....... : ..... .
Cuba ................... .
l'Equateur . . . . . . ........ .
El Salvador ............... .
Guatemala .............. .
Haiti . . ................ .
Honduras ............... .
le Méxique ............... .
le Nicaragua ............. .
Ie Pérou ................. .
la République Dominicaine ..
v énézuéla ............ ..

!e

Total ..

SACS DE 60 KG.
NETS OU L 'EQUIVALENT

7,813,000
1,079,000
242,000
62,000
89,000
527,000
312,000
327,000
21,000
239,000
111>,000

43,000
138,000
606,000
11,612,000

ARTICLE li!

.Le Conseil Interaméricain du Café, établi à l'Arlicl~ IX du présem
Accord, aura le pouvoir d'augmenter ou de diminuer les quotités pour
le marché dcs Etats-Unis dans le but d'adaptcr l'offrc ü la demande
estimée. Telle augmentation ou diminution nc sera consenti e qu'une
fois chaque semestre; et cette modification ne dépassera, en aucun
cas, 5 pour cent de la quotiLé de base établie à l'Article I. Pendant
Ia premierc année de contrôle ni l'augmeutation ni la diminuLion totale
ne pourront être supérienres aux 5 pour cént de ladite quotité de
base. Toute augmentation ou diminution des quotités demeurer::t en
vigueur jusqu'á co qu'elle soit remplacée par une nouvelle modification des quotiíés, -eL les quotités fixées pour chaque ann€,.9 de
contrôle seront établies en appliquant aux· quotités de base la moyenne
quantitative (\veighted average) des modifications qu'aura cons8ntics
le Conseil pendant la même année. Sous réserve des dispositions des
Articles IV, V et VII, le pourcentage. établi sur la quantité total0 de
café que chaquc pays participant pourra exportcr á' destination. du
marché des Etats-Unis, ne ser a pas modifié.
Le Conseil aura aussi le pouvoir d'augmenter ou de_ diminu8r les
quotités d'exporLation destinées au marché au dohors des Etats-Unis,
suivant qu'il le jugera nécessaire, sans, Loutefois, modifier le vourcontage alloué á chacmn des pays particip::.nts sur la quantité L:ltale
de café qu'ils pourront exporter à destinaLion· de ce marché sons
réserve dcs stipulations des Articles -IV, V et VII. Néanmoins, lo
Conscil n'aura pas le pouvoir de distribuer ces quotités entre cert<:tins
pays ou régions déterminés du marché au dehors des Etats-Unis.
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ARTICLE IV

Chaque pays producteur parLicipant au présent Accord s'eugagc
à limiter ses exportations de café aux ELats-Unis d'Amérique, pendant
chaque année de contrôle, à sa quotité respective d'exportation.
Si, par suite de circonstances imprévues, l'exportation· totale de
café d'un pays .aux Etats-Unis d'Amériquc, en une année de contrOle
quelconque, dépasse sa quotité d'exportation pour le rnarché df.s
Etats-Unis, !adite quoti"Lé pour l'année suivante sera diminuée d'une
quantité égale à l'excédent.
S'il arriVe que l'un quelconque des pays producLeurs participant
au présent. Accord exporte, en une année de contrôle quelconque, une
quantit6 de café au-dessous de sa quotité respecLive poui' le marchó
.ctes Etats-Unis, le Conseil pourra augmenter la quotité dudit pays
pour l'année de contrôle" suivante, par une quantité égale à celle non
.exportée pendant l'année précédente, pourvu que la. quantité uon
exportée n'excêde pas dix pour cent de la quotité de l'année en
·qu·estion.
.
Les. dispositions du présent Article s'appliquerónt également aux
quotités d'cxportation accordées pour le ·marché au dehors des F.tatsUnis.
Si une ,quantité de· café exportée au marché au dehors des F..tatsUnis est détruite par un incendie, une .inondation, ou un autre accident,
.avant d'atteindre un port étranger, cette quantité de café ne' sera pas
mise au compte de la quotité d'exportation du pays en que.stion
correspondant à la date du chargement, à condition que la perte soit
dUment établie auprCs du Conseil Interaméricain du Café.
ARTICLE V

Etant donné la possibilité·de variation dans la demande de café d'une
origine déterminée sur le marché au dehors des Etats-Unis, le Conseil
est autorisé, moyennant approbation par les deux tiers de ses votes,
de transférer, à la demande de l'un quelconque des pays participants,
·une partie de Ia quotité dudit pays pour le marché dos Etats-Unis
à sa quotité respectivo pour le marché au dehors des Etats-Uni::'i, afin
d'améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande de genres spé0iaux
de café. Dan.s. ce, cas, le Conscil est autorisé· à combler la lacune qui
résultera dans los quotités totales pour le marché des Etats-Uni.:; en
augmentant les quótités des autrcs pays producteurs participant au
:présent Accord, au pro rata de lenrs quotités de base.
·
ARTICLE VI

Chaque pays producteur participant au. présent Accord adopterJ.
toutes les mesures nécessaires qui lui incombent pour l'exécution· et
le fonctionnement de cet Accord, et fera établir, pour chaque ch::u·gement de café, un document officiel attestant que le chargement se
trouve dans les limites de la quotité correspondantc fixée d'ape0s les
stipulations du présent Accord.
ARTICLE VII

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique s'engage à prendre
toutes les mesures nécessaires qui lui incornbent pour l'exécuti01.1 et
~e fonctionnement du présent Accord, et limitera,
pendant ühaqne
année de contrôle, l'importation aux Etats-Unis d'Amérique de cafés
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produits par les pays énumérés à l'Article I du présent Accord, au
montant des quotités établies par ledit Article, ou aux quotités modifiées en conformité des autres provisions du présent Accord, lesquelles
modifications seront à notifier aux Gouvernements participants au
présent Accord.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique s'engage également
à limiter l'entrée des caféS produits dans des pays autres que ceux
énumérés à l'Article I du présent Accord à une quotité. de base de
355,000 sacs _de 60 kilogrammes nets, ou l'équivalent. La quotité pour
lesdits cafés sera augmentée ou diminuée dans les mêmes proportions
et la même époque que la quotité globale des pays participants pour
le marché des Etats- Unis.
"'
Si, par suite de circonstances imprévues, une quotité était
dépassée, pendant une année de contrôle, cette quotité pour l'année
suivante sera diminuée par une quantité égale à .J'excédent.
ARTI CLE VIII

Pour les cas ou il serait prévu une imminente insuffisance de
café_,sur le marché des Etats-Unis par rapport à lcurs besoins. le
Conseil Interaméricain du Café sera autorisé, comme mesure d'urgence, à augmenter la quotité pour le rnarché des Etats-Ums au pro
rata des QlJOtités de base, jusqu'à ce que soit atteinte la quantité
nécessaire pour satisfaire auxdits b~soins, mêrne si de cette façon
!adite quautité arrive à excéder les limites établies à l'Article IIJ.
Un mernbre quelcouque du Conseil pourra demauder une telle augmenUüion, et celle-ci pourra être autorisée par le vote favorable du tiers
ctu Conseil.
Si pour atteindre les fins du présent Accord, des circonstances
spéciales rendent nécessaire la réduction des quotitéS pour le marché
des Etats-Unis, par un pourcentage supérieur à celui prévu à l'article
III, le Conseil Interarnéricaiu du Café est autorisé, moyennaut approbation par un vote unanime, à augmenter le pourcentage de réduction
au dclà des limites prévues audit Artiele !!I.
ARTICLE IX

L 'administratiou du présent Accord est confiée à un Conscil
dénommé "Couseil Iuteraméricain du Café", et qui sera composé de
délégués des pays participants.
Chaque Gouvernement désignera un délégué au Conseil, lorsqu'il
approuvera l'Accord. Eu cas d'abseuce du délégué de l'un quelconque
des pays participants, le Gouvernement intéressé désignera un délégué
suppléant, leque} tiendra li eu du premier délégué. Les nominations
subséquentes devronL être noLil'iées par les Gouvernerneuts mLér0ssés
au Président du Conseil.
Le Conseil élira parrni .ses membres uu Président et un Vice
Président, pour une durée à fixer par Ie Couseil lui-rnême.
L e siêge du Conseil sera dans la ville de Washington, D. C.
ARTICLE X

Eu plus des pouvoirs et devoirs spécifiés par d'autres Artic1es du
présent Accord, Ie Conseil ser a chargé:
a) de l'administration générale du présent Accord;
b) de nomrner les fonctionnaireE! qu'il jugera nécessaires;

qe déterminer ·leurs attributions et devoirs )et de fixer leurs
traitements, ainsi que la durée de leurs fonctions;
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c) Qe nommer un Comité Exécutif et tous autres oornilés
permanents ou provisoires qu'il jugera. néccssaires, ainsi que
de déterminer leurs pouvoirs et aUrib'utions;
-d) d'approuver un budget annuel de dépenses et de fixer
la contr.ibution de chaque Gouvernement participant, en
conformité des stipulations de l'Article- XIII;
e) d'obtenir les renseignements qu'il jugera nécessaires
pour la bonne exécution du présent Aecord, de publier ces
renseignements dans la mesure oU il l'estimcra nécessaire;
f) de présenter, à la fin de ch.aque année de contrôle,
un rap.port sur toutes les activités du Conseil pendant ladüe
année, ainsi que sur toutes autres questions ayant un intérêt
en rapport avoe le présent Accord. Ledit rapport ser a
transmis à chacun des GouvcrnemenLs participanLs.

ARTICLE XI

Le Conseil entreprendra, aussitôt que possible, l'étude du probH~me::
des excédants de café dans les pays productcurs participant au prõsent
Accord, et prendra les mesures nécessaires' pour déLerminer les
meilleurs moyens de· financer ct d'emmagasiner lesdits excédents,
lorsque ccs transactions seront jugées de nécessité urgente pour
stabiliser l'industrie du café. A la demande d'une parti e intéressée,
le Conseil assistera et conseillera les Gouvernements parLicipants
désireux de négocier des cmprunts, en rapport avec le fonctwnnement
du présent Accord. De plus, le Conseil est autorisé à prête1' son
concours relativement à tout ce qui concerne ·Je classement, l'emmagasinage et la manipulation du café.
AHTICLE XII

Le Conseil nommera un Secrétairc et prendra les mesures
nécessaires pour établir un Secrétariat, lequel sera entiêrement libre
et indépendant de toute autre entité ou institution de caractere
national ou international.
ARTICLE XIII

Les dépenses des délégues au Conseil seront à la charge de leurs
Gouvernements respectifs. Les autres dépenses nécessaires pour
l'administration du préseht Accord, y compris celle du Secrétariat,
seront convertes par les contributions annuelles des Gouvernement~
participants. Le montant, la forme et la date du versement desditos
contributions seront fixés par le Conseil moyennant une majorité des
deux tiers, au moins, des votes émis. La contribution de chaque
Gouvernement será fixée proportionnellement au total de ses quotités
de base à l'exception du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
lequel contríbuera une somme égale aux 33-1/3 pour cent de Ia
contribution globale nécessaire.
ARTICLE XIV

Les réunions ordinaires du Conseil auront lieu le premier mardi
de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. Les réunions spéciales
seront convoquées par le PrésideÍÍt, à n'importe quel moment jugé·
utile, soit sur sa propre initiative, soit à la demande écrite d'un
nombre de délégués représentant, au moins, cinq· des Gouvcl'nements
participants, ou 15 pour cent des quotités établics à l'Article l, ou
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;un tiers des votes éLablis à l'Article XV. Les notifications des
,réunions spéciales seront communiquées aux délégués au moins trais
jours avant la date fixée pour Jadite réunion.
·Pour constituer un quorum en toute réunion, il faudra la présence
d'un nombre de délégués représentant au moins le 75 pour cent du
nombre total des votes de tous les Gouverncmcnts participants. Tout
Gouvernement participant pourra, par l'intermédiaire de son délégué
et moyennant notificaLion écrite faitc au Président, désigner le délégué
d'un autre Gouvernement participant pour le représcnter et pour
vciter en son nom à n'importe quelle réunion clu Conseil. ·
Sauf disposiLion contraire du présent Accord, les decisions du
Conseil seront prises par une majorité simple des votes, il reste
·entondn que, dans tons les cas, le calcul devra se faire sur le total
des votes de tons les Gouvernernents participants ..
ARTICLE XV

Les votes attribués aux délégués respectifs eles Gouvernements
_participants scront les suivants:
!e Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
!e Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
l'Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
les Etats-Unis d'Amérique . . . . . .
12
Guatémala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1
le Méxique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
le Nicaragua . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
1
Ie Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
la République Dominicaine . . . . . .
1
!e V énézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Total ..

36
ARTICLE XVI

Les 1;á.pports officiels du Conseil aux Gouuernements participants
·.seront faits par écrit, dans les quatre langues officjelles de. l'Union
Panaméricaine.
ARTICLE XVII

Les. Gouvernements participants conviennent de maintenir, dans
1a mesnre du possible, le fonctionnement normal ct ordinaire du
-commerce du café.
ARTICLE XVIII

Le Conseil est autorisé à créer des comités consultatifs dans les
principaux marchés pour permettre aux consommateurs, importal.eurs
-et distributeurs dA café vert ou grillé, ainsi que les autres personnes
intéressées, d'exprimer leurs avis sur le foncLionnement du programme
-établi par !e présent Accord.
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ARTICLE XIX

Si le délégué d'un Gouvernement participant déclare que l'un
quelconque des Gouvernements a manqué aux obligations du présent
Accord, le Conseil décidera s'il a été commis une infraction audit
Accord, et, dans l'affirmative, détérminera les mesures qu'i1 y aura
Iieu de recomrnander pour rectifier la situation résultée de ladit&
infraction.
ARTICLE XX

Le pr-ésent Accord séra déposé à l'Union Panaméricaine à \Vashington, D. C., qui enverra des copies authentiques et cerLifiées dudit
Accord aux · Gouvernements signataires.
L'Accord sera ratifié et apprové par chacun des Gouvernements
signataires conformément à leur legislation respective, et entrera en
vigueur lorsque les instruments de ratification ou d'approbation de
tous les Gouvcrnements :iuront été déposés à l'Gnion Panaméricame.
Si, dans les quatrc-vingt-dix jours qui suivront la signature du
présent Accord, des insLrumenLs de ratification ou d'approbation
n'ont pas été déposés par tous les Gouvernemcnts signataires, les
Gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification
ou d'approbation pourront mettre l'Accord en vigueur entre eux
moy.ennant un Protocole. Ce Protocole ser a déposé à l'Union Panaméricaine, qui en enverra .des copies certifiées à chacun des Gouvernements signataires.
ARTlCLE XXI

Pendan:t toute la durée du présent Accord, ses dispositions
l'emporteront sur les stipulations contraíres que pourront exister dans
tout autre Accord conclu antérieurement par aucuns des Gouvernements participants. A l'expiration du présent Accord, les dispositions et stipulations qui auront été provisoirement suspendues en
vertu dudit Accord rentreront en vigueur ipso facto si d'autres raisons

ne l'empêchent.

ARTICLE XXII

Le présent Accord s'appliquera, en ce qui coucer·ne les Etats-Unisd'Amérique, au territoire compris dans la juridiction douaniére dés
Etats-Unis. U est entendu que les exportations aux Etats-Unis.
d'Amérique et les quotités pour le marché des Etats-Unis s'appliquerQnt au territoire sous la juridiction douaniêre des Etats-Unis.
ARTICLE XXIII

Aux fins du présenL Accord, les définitions suivantes sont.
adoptées:
1) Le termc "Annéc de contrõle" signifie l'intervalle de douze·
mois qui commence le premier octobre et se termine le so· sept8mbre
de l'année civil e suivante;
2) Le terme "Pays Producteurs parlicipant au présent Accord"
signifie tous les pays participants, a l'exception des Etats-Unis
d'Amérique.
31 Le t~rme "le Conseil" signifie le Conseil Interaméricain du·
Café éréé par l'Article IX.
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ARTICLE XXIV
Sous réserve de l'éventualité prévue à l'Arti.cle XXV, le présent
Accord restcra en vigueur jusqu'au premier octobre 1943.
Au moins un an avant le premier octobre 1943, le Cansei!
soumettra aux Gouvernements participants des recommandations·
relativement à l'opportunité de continuer ou de terminer l'Accord.
Si les .recommandations ,favorisent sa continuation, elles pourront
contenir des propositions de modification de l'Accord.
Chacun des Gouvernements parlicipants fera connaitre au Conseil
qu'il accepte ou rejette les recommandations mentionnés au paragraphe·
précédant, dans les six mois qui suivront la date à laquelle il aura
reçu ces commnnications. Ce délai pourra être prolongé si le Conseil
Ie juge utile.
Si les recornmandations ;;;unL acceptées par tous les Gouvefnem~nts
participants, ceux-ci s'engagent à adopter les mesures
nécessaires pour l'application des dites recornmandations. Le Conseit
rédigera une déclaration comportant les termes des recornrnandations
et l'acceptation des Gouvernements participants, et le présent Accord
sera considéré comme étant modifié dans le sens de cette déclaration,
aprês la date. indiquée dans celle-ci. Une copie certifiée conforme
de la déclaration, ainsi qu'une copie cerLifiée conforme de l'Accord
modifié. seront iransmises à l'Union Panaméricaine et à chacun des
Gouverúements participants.
La même procédure pour modifier ou continuer cet Accord.
pourra être toujours suivic.
ARTICLE XXV

Tout Gouvernement participant pourra se retirer du présent
Accord aprês avoir notifié son intention à cet effet, au moins un an
à l'avance, à l'Union Panaméricaine, Iaquelle communiquera sans
délai la dite notification au Conseil. Si un nombre de Gouvernements·
participants représentant le 20 pour cent, ou plus, du total des
quotités établies à l'Article I du présent Accord, se retirent, l'Accord
cessera d'être en vigueur.
ARTICLE XXVI

Si, par suite de clrconstanc0s spéciales et extraordinaires, le
Conseil juge que le délai établi ~à l'Article XXIV pour la duration du
présent Accord pourra être écourté, il le fera s<ivoir immediatement
à tous les Gouvornements participants, lesquels pourront dé~..:ider
unanimemenL de mettre fin au présent Accord avant le premier
octobre 191t3.
ARTICLE TRANSITOIRE

Tout le café importé aux Etats-Unis d'Amél'ique à parti!.· du
premier octobre 1940, jusqu'au 30 septembre 1941, inclusivement, sera
ruis au compte des quotités pour la premiêre année de contrôle.
Tout le café exporté à destination du marché au dehors des
Etats-Unis entre le premier octobre 1940 et le 30 septembre 1941,
inclusivement, sera mis au compte des quotités póur la premiêre année
de contróle.
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Fait en lu ville de Washington, dans les langues française,
anglaise, portugaise et cspagnole, le vingt-huitiümc jour de novem!Jre,
,mil neuf-cent quarante.
POUR LE BREfllL
(SCEAU)
(S) E. PE~TEADO
POUR LA COLOli!BIE
(SCEAU)
(S) M. MEJÍA
POUR LE COSTA RICA
(8) ÜG'l'..<\Vlü BEECHE

(SCEAU)

POUH. CUBA
(S)' PEDH.O MARTÍNEZ FRAGA

POU!l L'EQUATTcUR
(S) C. E. ALFARO
POUR EL SALVADOR
{S) HÉCTOR DAVID CAS'l'RO

(SCEAU)
(SCEAU)
(SCEAU)

.POUR LES ETATS-UNIS D'Al\lllRIQUE
(S) SUMNER- \VELr_,Es

(SCEAU)

POUH. GUATEMALA
(S) El\fi.IQUE LóPEZ HERRAR'l'E

POU!l HAITI
(S) E. LESCOT
POUR HONDURAS
(S) JUL!ÁN R. CÁCERES

(SCEAU)
(SCEAU)
(SCEAU)

POUR LE MEXIQUE
(S) A. ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(SCEAU)

POUR LE NICARAGUA
(S) LEÓN DE BAYLE

(SCEAU)

POUR LE PEROU
(S) EDUARDO GARLAND

(SCEAU)

POUR LA REPUBLIQUE DOilUNICAINE
(S) A. PASTORIZA

(SCEAU)

POUR VENEZUELA
(SCEAU)
(i\I) LUIS ÜOLI" PARDO
E, havendo o G-overno do Brasil aprovado o n1csmo Convênio,
nos termos acima transcritos, Dela presente o dou por firme e valioso
·para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será !:mmprido
inViolavelmentc.
Em firmeza do QlJC, mandei passar esta Carta, que assino e é
selada com o selo das armas da República c subscrita pelo Ministr.o
·de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos trê.s dias
do mês de fevereiro de mil novecentos e quarenta e um, 120.o da
Independência c 53.0 da República.
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462 -

DE

2ft.

DE DEZEi\'lBHO DE

19/.d

Reconhece o curso de agronomia da Escola Agronômica do Paraná, do
Instituto Técnico dA Aqronomia, Veterinária e Química do Par~ná

O Presidtmte da República, usando das atribuições que lhe confere a letra a do artigo 74 da Constituição e de conformidade com o
decreto-lei n. 933, de 7 de dezembro -de 1938, combinado com o de
n. 2.855, de 11 de dezembro de 1940, decreta:
Artigo único. Fica reconhecido o curso de agronomia da Escola
Agronômica do Paraná, do Instituto 'l'écnico de Agronomia, Veterinária e Química do Paraná, mediante 0 cumprimento das seguintes
exigências:
a) regularização do provimento de seu corpo docente, na forma
da legislação em vigor;
b) continuação das obras em andamento para a sua instalação definitiva;
c) complemento do material didático de seus laboratórios e ga-binetes·
d) 'exclusão doS alunos cujas matrículas não satisfaçam. aos requisitos legais.

Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 19H, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
G!:!:TULIO VARGAS.

Carlos ele Souza Duarte.

DECRETO N. 8.463 -

DE 2!1 DE DEZEMBHO DE

1941

Reconhece o curso de veterinária da Escola Super·io1· ae Veterinária
do Paraná, do Institutn Técnico de Agronomia, Veterinária e
Qu·imica elo Paraná

o Presidente da Hepública, usando das atribuições que. lhe confere o arl. 74, letra a da Constituição e de conformidade com o
decreto-lei n. 933, de 7 de dezembro de 1938, combinado com o de
n. 2.855, de 11 de dezembro de 1940, decreta:·
Artigo único. Fica reconhecido o cur?o de v~te_rinária da Esc~la
Superior de Veterinária do Paraná do _Instituto Tecx;nco de Agrono~1a,
Veterinária e Juímica do Paraná, medwnte o cumpl'Imento das segumtes exigências:
a) regulariz<lção do provimento dos cargos de seu corpo docente,
na forma da legislação em vigor;
b) continuação das obras em andamento para a sua instalação definitiva;
c) complemento do material didático de seus laboratórios e gabinetes;
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d) exclusão dos alunos cujas matrículas não satisfaçam aos reqmsitos -legais.
Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1941, 120.0 -da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8. 464 -

DE

24 DE DEZEMBRO DE 1941

Regulamenta o processamento das vantagens e$tabelecidas no artigo 103 do decreto-lei n. 1.713, de 28 de outubro de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 No processamento das vantagens estabelecidas no artigo 103 do decreto-lei n. 1. 713, de 28 de outubro de 1939, serão
observadas as seguintes normas:
I - não dependerão de registo prévio as despesas relativas às
seguintes vantagens:
a) ajuda de custo;
b) auxílio para diferenças de caixa;
c) função gratificada, prevista em lei;
d) gratificação adicional por tempo de serviço;
e) gratificação de magistério;
f) quota parte de multa e porcentagem, fixadas em lei; e
g) honorário pela prestação de serviços profissionais à Justiça:
II - dependerão de registo prévio as despesas relativas às seguintes vantagens:
a) diárias;
b) gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais;
c.) gratificação pela execução de trabalho de natureza especial,
com risco da vida Ou da saude;
d) gratificação pela prestação de serviço extraordinário:
e) gratificação de representação;
f) gratificação· de representação de Gabinete; e
g) honorários pelo exercício da função de.. auxiliar ou membro
de bancas· e comissões de concurso ou prova, ou de professor de cursos
legalmente instituídos:
UI - o pagamento das vantagens previstas nos itens anteriores
dependerá de parecer do ·serviço de pessoal, onde o houver, o qual
opinará sobre a legalidade e conveniência da despesa;
IV - fica excetuado da norma do item anterior o pagamento das
vantagens referidas nas alíneas b a g do item I e f do, item II;
V - a despesa relativa ao pagamento das vantagens referidas nas
alíneas a ·a g do item II não poderá ser registada sem prévia publicação de folha de pagamento no orgão oficial da União ou do serviço
·ou repartição que o possuir;
VI - a despesa será registada independentemente de prévia publicação da fo.lh.a, como determina o item anterior, quando, nos orgãos
dos serviços .Púbhcos, sediados nos Estados, não houver orgão oficial;
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VII - no caso do item anterior, o serviço do pessoal competente
;promoverá, posteriormente, a publicação das folhas no seu orgão
próprio, examinar.do-as e providenciando, cor_tforme o caso, a retificaçãu da ·fo1ha ou a reposição de importancüis indevidamente pagas e
a punição -da autoridade que ordenou o pagamento e do, funcionário
"bendiciado;
VIII - as vantagens referidas nas alíneas b a e do item I serão
incluídas em folha de pagamento e a da alínea a do mesmo item e as
·das alíneas a a g do item II constarão de folhas avulsas, devendo
todas. porem, ser creditadas na ficha financeira no funcionário; e
IX - a vantagem prevista na alínea g do item I, quando a respectiva despesa não correr à contn da Verba Pessoal e efetuar-se por
adiantamento, media:nte autorizaç.ão do Presidente da Repúb-lica, será
-concedida e paga independenternente da publicação da folha respectiva
e de registó prévio.
Art. 2.0 Serão observadas, alem das normas estabelecidas neste
decreto, as constantes dos decretos ns. 4. 993, 5. 062, de 9 e 27 de
·dezembro de 1939, respectivamente, e do de.n. 6.541, de 23 de novembro de 1940, no que não colidirem.
Art. 3.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãó
e as suas normas serão aplicadas à concessão e pagamentos de vantagens, a partir da vigência ::lo decreto-lei n. 3. 764, de 25 de outubro
óe 1941.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
., 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guílhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo .4.ranha.
Carlos de Souza Duarte.
Gustavo Capanema.
Dulphe Pinheiro Machado.

f. P. Salgado Filho.

DECHETO N. 8. 465,
.~Aprova

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1941

o Regulamento da Diretoria do Material do Ministér,:o da
Aeroná'l!-tica

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe conJere o art. 74, letra a, da Constituição e atendendo às razões apresentadas pelo Ministro de Estado dos NegóciOs da Aeronáutica:
considerando o que estabelece a Lei de Organização do Minist-(•rio da
Aeronáutica, em seu art. 7. 0 e· parágrafo único do art. 11;
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considerarído a imperiosa necessidade de ser dado início à nova·
organização administrativa do Ministério da Aeronáutica;
Decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria do Material
do MiniStério da Aeronáutica que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica.
Art. 2. 0 Revogam-se as dispos1ç.ôes em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência.
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

J. P. Salgado Filho.

Regulamento da Piretoria do Material, a que se refere o decreto
n. 8.465, .desta data

TíTULO I
COMPOSIÇÃO

Ar'\. 1. 0 A Diretoria do Material (D.M.) compõe-se de:
1.0 Diretor - Brigadeiro do ar;
2. 0 - Divisões;
Secção Auxiliar.
Parágrafo único. Enquanto não tiver sido aprovado o seu regulamento próprio, a Diretoria de Técnica Aeronáutica constituirá uma..
sub-diretoria desta Diretoria, nos termos do decreto-lei n. 3. 730, de·,
18-10-1941.

TíTULO li
DA DIRETORIA DO MA'l'ERIAL

Objetivo e· Organização

Art. 2. 0 A Diretoria do Material (D.M.) é o orgão que tem por
objetivo tratar das questões relativas a:
a) pedido, recebimento, armazenagem, distribuição, consumo
e comprovação de despesa do material e dos suprimentos em geral;
b) estudo e estabelecimento de normas sobre utilização e manutenção do material, que não seja de competência da Sub-Diretoria
de Técnica Aeronáutica;
c} superintender os Depósitos de Aeronáutica e os serviços de
Intendência, exclusive as questões relativas a pagamentos do pessoal
e material;
d} fiscalizar o cumprimento· dos contratos de fornecimento de
material e de suprimentos em geral..
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Art. 3.o Para o cumprimento de suas finalidades, a Diretoria doMaterial terá as seguintes divisões subordinadas ao Diretor Geral
do Material (D.G.M.J:
D.M.1
1.a Divisão - do Mat'etia.l Aéreo ................... .
D.M.2
2.a Divisão
do Material Bélico .................. .
D.M.3
3.a Divisão - de Combüstiveis .................... .
D.M.4
4.a Divisão - ele Intendência ..... ·................ .
D.M.5
5.a Divisão - de Comp1•as ........................ .
D.M.S.A.
Secção Auxiliar .................. , ............... .
Das Divisões
ArL. lro.° Compete à Divisão do Material Aéreo (D.1L1):

a) manter o registo completo e metódico de todo o material aéreo·
em .depósito e distribuído;
b) m·ganiz:ar instruções para os pedidos, recebimento, ar·mazcnamento e distribuição do material aéreo;
c) manter-se em. contato com os diferentes orgãos da Aeronáutica, de modo a poder sempre informar sobre a quantidade, estado,
consumo e necessidades de material aéreo nas unidades e serviços da
Aeronáutica;
d) org·anizar os planos de dotaç[o de material aéreo Para os
diferentes vrgãos da Aeronáutica e os planos de aquisição de material
aéreo, de acordo com as diretivas do Estado Maior da Aeronáutica.
Parágrafo único. A Divisão do Material Aéreo (D. M. 1) para
o cumprimento de suas finalidades terá a seguinfe organização:
1.a Secção- Aviões, motores e seus equipamentos . . . .
1-D.M.i
2.a Secç,ão - Matéria prima, máquinas, ferramentas e
2-D.M.f
acessórios . . . . ...................... -....... .
3.a Secção Equipamento das unidades de aviação,
aeroportos e rotas aéreas . . .................. .
3-D.M.i
4.a Secção - Material rádio . . ..................... .
4-D.M.l
Art. 5.° Compete à Divisão do Material Bélico (D. M. 2):
a) manter o registo completo e. metódico de todo o armamento,.
munioão; bombas, explosivos, produtos químicos e artifícios em depósito e distribuídos;
b) organizar instruções para o pedido, I'ecebimento, armazenamento, transporte e distribuivão do material bélico em uso, na Aeronáutica·
c) 'manter-se em contato com os diferentes órgãos da Aeronáutica, de modo a poder sempre informar sobre a quantidade, estado,
consumo e necessidades de material bélico em geral, nas unidades e
serviços da Aeronáutica;
.
d) organizar os planos de dotação de material bélico em geral,
para os diferentes órgãos da Aeronáutica, e os respectivos planos de
aquisição, de acordo com as diretivas do E. l\L Aer.
Parágrafo único. A Divisão do Material Bélico (D .. M. 2) para
o cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1-D.M~2
1.a Secção - Arffiamento e. acessórios . . . . . . . . . . . . . .
2.a Secção- Muni~~ões e explosivos . . . . . . . . . . . . . . . .
2-D.M.2
3 ~'- Sec~,ão- Bombas, produtos químicos e artifícios . .
3-D.M.2
Art. .. 6.° Compele à Divisão de Combustíveis (D. M. 3);
a) manter o registo completo e metódico dos diferentes estoques·
de combustíveis, lubrificantes e graxas existentes nos diferenteS·
ÓJ'gãos du Aeronáutic'a;
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b) organizar instruções para o pedido, recebimento, armat:enamento, transporte e distribuição de combustiveis, lubrificantes e graxas em uso na Aeronáutica;
c) manter-se em contato com os diferentes orgãOs da Aeronáutica.
de modo a poder sempre informar sobre a quantidade, estado, con-:sumo e necessidades de combustiveis, lubrificantes e graxas nas diferentes unidades e serviços da Aeronáutica;
d) organizar os planos de dotação de combustiveis, lubrificantes
e graxas para os diferentes orgãos da Aeronáutica e os respectivos
planos de aquisição, de acordo com as diretivas do' E. M. Aer.
Parágrafo único. A Divisão de Combustiveis (D. M. 3) para o
cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
1.a Secção - Carburantes ........................ ,.
1-D.M.3
2.a Secç[tO -Lubrificantes e graxas . . . . . . . . . . . . . . .
2-D.M.3
Art. 7.o Compete à Divisão de Intendência (D. M. 4):
a) manter o registo completo e. metódico de todo o fardamento,
equipamento individual e coletivo, víveres, viaturas, mobiliário e
.materiais diversos em depósito e distribuidos;
b) organizar instruções para os pedidos, recebimento, armazenamento, distribuição, utilização e manutenção do material de intendência acima referido;
c) manter-se em contato com os diferentes orgãos da Aeronáutica,
·de modo a :Poder sempre informar sobre a quantidade, estado, consumo e necessidades de material de intendência, nas unidades e serviços da Aeronáutica;
,
d) organizar os planos de dotação de material de intendência
para os diferentes orgãos da Aeronáutica e os planos de aquisição do
-referido material, de acordo com as diretivas do E M. Aer.

Parágrafo único. A Divisão de Intendência (D. M. 4) para
'cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organizaoão:
La Secção- Fardamento e equipamep.to . . . . . . . . . . .
1-D.M.4
2.• Secção- Subsistência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-D.M.4
.a.a Secção - Transporte . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . .
3-D.M.4
4.a Secção - Materiais diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-D. M. 4
Art. 8.° Compete à Divisão de Compras (D. M. 5):
a) organizar instruções para a aquisição do material necessário
aos diferentes órgãos e serviços da Aeronáutica;
b) proceder à aquisição do material que competir à Diretoria do
Material comprar;
c) fiscalü:ar o cumprimento de contratos de fornecimento de material e suprimento em geral;
,
d) manter o registo das verbas e aquisições feitas pela Diretoria
do Material;
·
e) redigir os contratos de fornecimento de material e suprimentos
em geral.
Parágrafo único. A Divisão de Compras (D. M. 5) para cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
La Secção - Concorrências e compras . . . . . . . . 1-D.M.5
2.a Secoão - Contratos e controle . . . . . . . . . . . . 2-D.M.5
Art. 9. 0 A Secção Auxiliar (D.M.S.A.), diretamente subordinada
.ao Diretor Geral, compreenderá os serviços de expediente, protocolo,
·.arquivo, correio, conservação do material e instalações da Diretoria e
·OS serviços de cara ter administrativo.
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Do Pessoal
Art. :10. O pe.ssoal em scrvico na D.M. abrangerá:
- Diretor Geral.
- Chefes de Divisão.
- Chefes de Secção.
- Oficiais, sub-oficiais e praças.
- Civis.
Art.~ 1.1. O Diretor Geral do Material (D. G. M.) set•á nomeado
por decreto mediante proposta do .Ministro da Acronúutica.
Parágrafo único. O Diretor Geral do Material (D.G.M.) será auxiliado em suas funções por ,um assistente e um ajudante de ordens
designados pelo Ministro, por proposta do D.G.M.
Art. 12. O D.G.M. será rcsponsavel:
a) pela dire~,fio, funcionamento e boa marcha dos serviços da
Diretoria, competindo-lhe solicitar os recursos e. o pessoal que forern
necessários e entrar em entendimento com os demais Dir.etores sobre
os assuntos de interesse de sua Diretoria;
b) pela fiscalização e superintendência dos serviços e estabelecimentos que lhe são subordinados e pelo cumprimento das prescrições a eles relativos.
Art. 13. Os Chefes de Divisão serão oficiais supP-riores da ativa;
designados pelo Ministro por propoSta do ·Diretor Geral.
Parágrafo único. Os Chefes de Divisão serão responsavcis, perante o Diretor Geral, pela eficiência dos serviços de suas Divisões.
Art. 14. Os Chefes de Secção e o péssoal da D.M. serão para ela
designados pelo Ministro e classificados nas secções pelo D. G: l\l. 1
de acordo com as necessidades do serviço.
TITULO III
DA

SGB-DIRETOHJA DE TÉCNICA AERON.,{UTICA

Objeti·vo e Organização

Al't. 15. A Sub-Diretoria de Técnica Aeronáutica (S-DT.) é o
orgão que tem por objetivo:
a) orientar, fiscalizar e regular as questões e normas relativas
a: pesquisas, ensaios, desenhos, homologação, produção, manutenção,
revisão, reparação e recuperação do material aéreo, do material bélico, do material rádio e dos equipamentos em geral; controle e mobilização da indústria aeronáutica; desenvolvimento e coordenação
das atividades técnico-aeronáuticas no País;
,
b) superintender:
- o Serviço Técnico da Aeronáutica;
- as fábricas da Aeronáutica;
- os parques e oficinas da Aeronáutica.
§ 1.0 Entende-se por material aéreo os aviões, motores, combustíveis e lubrificantes, propulsores, acessórios e matérias primas correspondentes.
§ 2.o Entende-se por material bélico o armamento terrestre e
aéreo, respectivas munições, aparelhos de pontaria e de telemetria;
bombas, explosivos em geral, gases, produtos químicos c matérias
primas correspondentes.
Co!. de Leis - V oi. VIII
37
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§ 3.o Entende-se por material rádio e equipamento elétrico ag
instalações, o material c o equipamento de terra e dos aviões necessários à proteção de vôo e üs rádià-comuriicaç.ões.
·
~ 4.o Entende-se por equipamentos diversos ·os paraquedas de
todos os tipos, salva~vidas, aparelhos extintores de incêndio, equipamentos de ·altitude, etc., inclusive as matérias primas correspondentes.
Art. 16. Para o cumprimento de suas finalidades, a Sub-Diretoria de Técnica Aeronáutica- terá as seguintes divisões, subordinadas
ao Sub-Diretor de Técnica Aeronáutica (S-Dor. T.) :
1.a Divisão - de Estudos ...............•
S-D.'r.1
2.a Divisão - de Material Aé1;eo ......... .
S-D.T.2
3.a Divisão - de Material Bélico ......... .
S-D.'r.3
<i..a Divisão - de Matérial Rádio e equipamentos .............................. .
S-D.T.4
5.a Di-visão - de Dotwnentaçâo Técnica ... .
S-D.T.5
Secção .Auxiliar ......................... .
S-D.T.S.A.
Das Divisões

Art. 17 .· Compete 1c Divisão de Estudos (S-D.T .1):
a) o estudo geral, a coordenação e . a .previsão das necessidades
dos org·ãos, serviços e estabelecimentos dependentes da S-D. T ..:
b) estudar os recursos ·do País interessando a mobilização industrial, a .sua coordenação, adaptação e aprov,eitamento na Aeronáutica;
c) o estudo das publicações estrangeiras c colabora(}ão com os
InstitUtos de Pesquisas estrangeiros;
d) colaborar e manter ligação com os Institutos de Pesquisas nacionais e coordenar os trabalhos respectivos;
e) proceder ao estudo dos inventos, descobertas, processos e materiais novos interessando à Aeronáutica e encaminhá-los às Divisões
especializadas, se fOr o caso;
f) ot·gunizar c dirigir a seeoão técnica da Biblioteca do Ministério·
,}) coordenar as normas e especificações da Aeronáutica, em cooperação com as sociedades de engenharia, com o Exército e .a l\ia'L'inha ·

h\ estudar as necessidades das Fábricas e Parques da Aeronáutica no que se rcferP. a mãquinas. ferramentas, instalacões, equipamentos c pessoal:
i) Droccder à divulgação, entre interessados, das informa(;ões.
métodos e resultados obtidos no Serviço Técnico de Aeronáutica e em
Institutos de Pesquisas estrangeiros e nacionais;
.i) preparar os modelos de relatórios, fichas e folhas de informações técnieas .
.Parágrafo único. A Divisão de Estudos (S-D. T. 1) para<? cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organizat_:.ão:
1.a Seccão - Estudos Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. a SecÇão -· Mobilização Industrial . . . . . . . ... . . .
s:a Secção - Biblioteca . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

1-S-D. T. 1

:i: 11

2-S-D.
3-S-D.
Art. 18. Compete à Divisão do Material Aéreo (S-D. T. 2) :

a) estudae os diferentes tipos de aviões nacionais e estrang·eiros
existentes; fornecer as .informaç:.ões técnicas .referentes ao materiai
aéreo·
b') estudar e estabelecer as diretivas para a construção do material .aéreo da F. A. B. ;
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c) estudar e .estabelecer as diretivas para o desenvolvimento e
com·denação da indústria aeronáutica no Páís·
d) estabelecer o programa de trabalho e' coordenação das Fábricas e Parques de Aeronáutica e orientar tecnicamente os _Parques de
Base;
e) estudar os pedidos e as necessidades dos Parques e -Fábricas
da Aeronáutica;
proceder à fiscaliza~.:ão das fábricas particulares de material
aeronáutico, co1n a colaboração do Serviço Técniç.o da Aeronáut_ica;
g) proceder à inspe(\ão das oficinas de repara~.~o e revisão do
1naterial aóreo, pertencentes a partieulares para concessão de liccnca
de funcionamento;
·'
~
h) proceder à inspeção das I'Cllarações feitas em aviões civís
aeid enlad os;
i) proeedcr à inspeção -de aviões civis, para licença ou renovação
.de licença-;
j) proceder ao estudo das normas e especificações estrangeiras
referentes ao material aéreo;
k) estudar e estabelecer as normas e especificações de material
,aóreo para a Aeronáutica;
l) organizar as __ publicações, instruções e ordens técnicas referentes à utilização, manutenção, .conservação, reparação, revisão e recuperação do material aéreo;
~
m) estudar as eausas de a-cidentes e a sua restrição; publicação
de estatísticas e conclusões;
n) fornecer diretivas ao S. T. Ae. para os estudos e homologação dos prototipos dC material aéreo;
o) pr·oceder ao estudo daí? modificações e aperfeü)oamentos a
serem feitos no malel'ial aéreo em uso, com a eolaboração do S.
T. Ae.;
p) coordenar e orientar a indúslria particular no que se refere
ao material aér0o;
q) participar no controle .da execução dos contratos de material
aéreo sob o ,ponlo de vista técnico e verificação de características;
r) manter em dia o histórico dos aviões, motores, hélices, etc .•
existentes, com indic-ação da sua distribuição pelas Bases Aéreas, número de revisões. estado, tempo de vôo, disponibilidade e obscrvacões
particulares.

n

Parúgrafo único. A Divisão do Material Aéreo (S-D. T. 2) para

o cumprimento ele suas finalidades terá a seguinte organização:

1.a Secção - Aviões . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
1-8-D. 'f. 2
Sect;;ão - Motores, combustiveis e lubrificantes
2-S-D. 'T. 2
3.a Secção - Hélices, acessóriOs e instrumentos . .
3-8-D. T. 2
4.a Secção - Th-lalérias primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8-D. 'J'. 2
Ar\. 19. Compete à Divisão de Material Bélico (S-D. T. 3):
a) estudar os diferentes tipos de material bélico existente, nacional e estrangeiro; fornecer as informações técnicas referentes ao
material béli-co;
b)., estudar c estabelecer as diretivas para o desenvolvimento e a
coordenação, no País, da mdústria de matel'ial bélico que interessa à
Aeronáutica;
c) estu..dar c estabelecer as -diretivas para a construção do material bélico da F. A. B. ;
çi), estabelecer ·O prog1:ama . de. trabalho e a coordenacão das fábricas c p~rgues de material bélico da Aeronáutic:;t; estudar os pedi.dos e as necessidades dos mesmos parques e fábrieas;

z.a
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C), organizar a fiscalização das fábricas particulares de material
bélico, com a colaboração do S. T. Ae.;
f), estudar as normas e especificações estrangeiras referentes ao
material bélico;
g), proceder ao estudo e estabelecimento das normas e especificações de material béhco para a Aeronáutica, em colaboração ~om os
orgãos militares similares;
h), organizar as publicacões, instruções e ordens técnicas referentes à utilização, manutenção, conservação, reparação, revisão e
recuperação do material bélico;
i) fornecer diretivas ao S. T. Ae., para o estudo, ensaio e homologação do material bélico e as questões referentes aos explosivos.
produtos químicos e pirotéCnicos e matérias primas correspondentes;
j), estudar as modificações e aperfeiçoamentos a serem feitos ao
material bélico em uso, com a colaboração do S. •r. Ae. ;
k) a definição dos dados técnicos necessários aos contratos de
aquisição e participação nas comissões de recebimento.
Parágrafo único - A Divisão do Material Bélico (8-D. T. 3)
para o cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização:
i. a Secção- Armamento- Aparelhos de pontaria.... 1-S-D. T'.3
2.a Secção - Munioões ...................... ·....... 2-S-D.T .3
3. a Secção - Bombas, explosivos, e produtos ·químicos. . 3-S-D. T .3
Art. 20. - Compete à Divisão do Material Rádio e Equipamentos (S-D.T.4):
a), o estudo dos diferentes tipos de material rádio e de equipamentos, nacionais e estrangeiros; informações técnhJas referentes aos
mesmos;
b), estudo, coordenação e programa para o estabelecimento de
diretivas visando o desenvolvimento, no País, das indústrias correspondentes;
c), estudo e estabelecimento de diretivas para a cqnstrução de
material rádio e os equipamentos da F'. A. B. ;
d). estabelecimento do programa de trabalho, coordenação e diretivas para as Fábricas e Parques de Aeronáutica, no que diz respeito' ao material rádio e aos equipamentos, estudo dos pedidos e necessidades dos mesmos;
e), organização da fiscalização. das fábricas. particulares de material rádio e equipamentos, com a colaboração do S. T. Ae. ;
f), estudo das normas e especificações estrangeiras referentes ao
material rádio e equipamentos;
g), estudo e estabelecimento de narinas e especificai;,ões para o
material rádio e equipamentos;
h), organização das p:ublicações, instruções e ordens técnicas referentes à utilização, manutenção, conservação, reparação, revisão e
recuperação do material rádio e equipamentos;
i), expedir diretivas ao S. •r. Ae. para q estudo, ensaio e homologação do material rádio e equipamento;
j), estudo das modificações e aperfeiçoarllenlo a serem introduzidos no material rádio e equipamentos em uso, com a colaboração
do S. T. Ae.:
k), definição dos dados técnicos necessários aos contratos de
aquisição e participação nas comissões de recebimento;
l), estabelecimento das exigências técnicas para a aquisição e o
recebimento de material.
Parágrafo único - A Divisão do Material Rádio e Equipamentos
(S-D. T. 4), para o cumprimento de suas finalidades terá a seguinte organização :
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1.a Secção- Material rádio e Equipamento elétrico
f,..S-D.T.-4
2.a Secoão -Equipamentos diversos ............... ·. 2-S-D~T.4
3.a ,Secção- Equipamento rádio de terra ...... ·...... 3-S:-D.T.4
Art. 21 - Compete à Dfvisão de Documentação Técnica ..... .
(S-D.T.5):
a) a tradução, redação e adaptação dos livros, publicações, instruções e ordens técnicas uteis à Aeronáutica e indicados pelos outros
órgãos do Ministério e pelas Divisões da D. T.;
b), a reprodução dos desenhoS, fotografias. e gravuras correspondentes;
c), a impressão. dos referidos documentos;
d), a distribuição pelos interessados;
e), a venda ao público dos livros e documentos que não sejam
de cara ter sigiloso.
Parágrafo único. -.A Divisão de Documentação Técnica .....•
(S-D. T .5) para o cumprimento de suas finalidades. terá a seguinte
organir.ação:
1.a Secção - Redação e Tradução .. . . .. .. .. .. .. .. . . !-S-D.T.5
2.a Secção - Desenho ...................... '........ 2-S-D .T .5
3.a. Secção - Imprensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-S-D. T. 5
Art. 22. A Secção Auxiliar (S-D.T.S.A.), diretamente subordinada ao S-DOR-T., compreenderá os serviços de expediente, protocolo, arquivo, correio, conservação do material e intalações da Diretoria e os serviços de cara ter administrativo.
Do Pessoal

Art. 23. O pessoal em servi(;o na S-D. T. abrangerá:
- Sub-diretor de Técnica Aeronáutica
- Chefes de Divisão
- Chefes de Secção
- Oficiais, sub-oficiais e praças
- Civís.
Art. 24. O Sub-Diretor de 'récnica de Aeronáutica (S .Dir :r;
Ooronel Aviador da ativa, em princípio da categoria de Engenheiros.
será nomeado por decreto mediante indicação do D. G. M. aprovada
pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. O S-Dor. T. será auxiliado em suas funções
prh~ativas por um Assistente, engenheiro de aeronáutica, designado pelo Ministro por proposta do S-Dor. T.
AI't. 25. O Sub-Diretor de Técnica Aeronáutica será re::;puusavel:
a) pela direção, funcionamento c boa marcha dos servü;os rirt
Sub-Diretoria, competindo-lhe solicitar -os recursos e o pessoal que
forem necessários;
h) pela fiscalização e superintendência dos serviços e estabelecimentos que lhe são subordinados e pelo cumpr'imento das preserições a, eles relativos; pela fiscalização das fábricas particulares trabalhando para a Aeronáutica e pelo controle geral de toda a indústria que direta ou indiretamente interessar á Aeronáutica.
Art. 26. Os chefes de Divisão serão oficiais superiores da ativa,
etn princípio engenheiros especialistas, designados pelo Ministro.

582

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. Os chefes de Divisão serão responsaveis, perante 6 Sub-Diretor de Técnica Aeronáutica, pela eficiência dos s.erviços de-· suas Divisões.
Art. 27. Os chefes de Secção e o pessoal da S-D. T. ser:io P"'"
ela designados pelo Ministro e classificados nas secções pelo S-Dor-T .•
de acordo com as necessidades do serviço.
TíTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28. A Diretoria do I\Iaterial terá um Reg-imento Interno o~H~
estabelecerá as minúcias de sua organização e funcionamento. a snhdivisão.de serviços e os efetivos, atribuições e deveres do seu pesso~d..
§ 1.0 . O Regimento Interno será proposto pelo Diretor GeeaL d.o
Material e aprovado pelo- Ministro da Aeronáutica.
§ 2.0 Inicialmente, e como medida de caratcr transitódo. dnas
ou ·mais·· Divisões desta Dil~etoria, bem como as respectivas Seeções;
poderão ser grupadas nas condir:ões mais convenientes a eritério do
Ministro.
Art. 29. São subordinados diretamente à. S-D. T. os Seguintes
orgãos:
a) o Servioo Técnico da Aeronáutica, - orgão de pesquisas.
ensaio, estudo, projeto e homologaç.ão de todos os materiais e pt·ndutos interessando à Aeronáutica, inclusive ensaios de vôo.
O S. T .A e. disporá dos Gabinetes de estudos, laboratórjos, tuneis aerodinâmicos, campos experimentais de aviaç.ão, ele tiro e IJOmbardeio, oficinas mecânicas, etc., qne forem necessários ao desernpenho de sua missão.
'
b) - as Fábricas, - orgãos de produção dos diversos mater13is
(aéreo, bélico, rádio, equipamentos, etc.) da Aeronáutica;
· c) os Parques, - orgãos de repara(;.ão, de revisão c de recuperação do material.
Art. 30. Afim de ·aterider às necessidades de sobressalentes e rr;flit(~rias primas das fábricas c Parques de Aeronántiea, as nor·mas Üfl'
serviço entre os mesmos e os Depósitos .da Diretoria do .Material ~erão
organizadas de modo a facilitar as suas relat}ões.
Art. 31. A fiscalização das fábricas, a coordenação e a 'Jt'18ntação da indústria particulat• serão fixadas em decreto especial. .
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 32. Para constituiç.ão inicial da Diretoria do Material serão
para ela transferidos, total ou parcialmente, os seguintes orgãos das.
Diretorias de Aeroná:utica Militar e Naval e do Departamento de A0ronáutica Civil:

a) da Diretm·ia de Ae1·onáutica Mililm·:
- z.a Divisão;
- Serviço de Material Bélico;
- S'er.viço de Intendência.
b) da Diretoria de Aeronáutica Naval:
- Divisão do Materiál.
c) do Departamento de Aeroná·uNca Oivíl
- Secção do Material (S. M.) .
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Parágrafo único. Os o-:-gãos acima mencionados se:~:·ão reorgamzados de acordo· com este Regulamento e os regulanlentos especial$
que forem aprovados'.
Art ~ 33. Ficam subordinados à Diretoria do :Material
- o· Depósito de_ Aeronáutica dos Afonws;
- o Depósito de Aeronáutica do Galeão.
Art. 34. Para atender à organização inicial da Sub-diretoria tje·
Técnica Aeronáutica. são para ela transferidos os orgãos das Dire-·
torias de Aeronáutica Militar e Naval e do DP.partament.o de Aeronáutica Civil, encarregados dos servicos de sua competencia, e, .;m
particular:
a) o Serviço Técnico da Aeronáutica, da D .A. "M.;
b) o Parque de Aéronáutica dos Afonsos, da D. A .l\1. ;
c) a. Fábrica do Galeão, da D.A.N.;
d) o Parque de Aeronáutica de São Paulo, da D .A .M.; e
e) a Oficina do S.I.A., do D.A.C.
Parágrafo único. Os orgãos aeima ,mencionados serão reOI'ganizados de acordo com este Regulamento e os regulamentos especiais
que forem aprovados.
Rio de Janeiro, em 1.2 de dezembro de 19/d.
J. P. Salgado Filho.

DECHETO N.

~.466- DE

~tutoriza o cidadüo brasileü·o
~
magnesita e dolornita no

27

DE OEZE:\WHO DE

1HH

Francisco Diogo de Sfqueü·a a pesquisar·
m,_unicl.pio de Quixe1'a.mobim, Estado do

Ceará
Não foi publicado ainda no Diário O[iclal
DECRE'ro .N-. 8.467 -

-nE

27

por

falta de pa.g·amento.

DE oE-zE:MBno DE

HV11

Autoriza a cidadã b1'1l.'>ileira A.nna Car-oUno. Cortes a pesquisar mármore
n& município de Ma-r de Espanha. Estado de _Mi.rut.s Gerais
Não foi publicado ainda. no Diário OfiCial por falta ele pagamento.

DECRETO N. 8.468-

DE

27

DE

DEZK:-.mno

DE

1941

Concede a I. de Cast1'0 & Comp. autorizaçâo para {'lcnó·ionar com()
empl'esa de ·mine1·açüo
O Presidente da República, usando da atrihnicão qne lhe confero
o art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o decreto-lei número, 1. 985, de 29 de janeiro de 194(), decreta:
Art. :1. 0 É concedida a J. de Castro & Comp .. sociedade em nome
coletivo, com sede nesta Capital, autorização pÜra funcionar comó
empresa de mineraç-ão, de acordo com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0,

;)84

ATOS DO PODER EXECU'l'IYO

do decreto-lei n. L985, .de 29 de. janeiro de 191,0 (Código de Minas).
ficando a mesma sociedade obrigada a cumpl:-ir integralmente· as leis
e regulamentos em vig·or ou que -vierem a vigorar sobre o objetivo
da presente autorizac.ão.
Art. 2. 0 Revogam-se as dis'posiçõcs em contrário.
Rio de. Janeiro, 27 de dezembro de i9H,
e 53. 0 da República.

120.~

da Independência

GETULIO VARGAS.

CaTlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 8.1169-

OE

27

DE

DI<;zEMBRo

DE

194'1

Autoriza o cidadão brrf!'iileiro José Soa'res Lara a pesquisar mica. e
associados no mun·icípio de Governador Valadares do Bstado de
Mioo.s Gerais

Não foi publicado ainda no D·iá'fio O['i.cial por falta de paga)Uento.

DECRETO N. 8.!!70-

DE

27

DI:: DEZEMBRO DE

1941

Autoriza· o cidm!ão b1·asilei.1·o Fabio da Silva Prado a pesqnisar mármore no mun.!cíp'io de Sete Lagoas dó Estado de Minas Gm•ais
O Presidente da Repüblica, usando da atribuição que lhe confere
o .art. 7lt., letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29' de janeü·o de 1940 IUódigo de Minas), decreta:
Art.. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fabio da Silva
Prado a pesquisar mármore numa área de vinte e dois· hectares
(22 Ha.~ _situada .nas fazendas "Riacho de Campo" e "Lagoa Grande",
município de Sete Lagoas do Estado de !\'linas Gerais, e delimitada
por um ;-etâugulo que tem um vértice a duzentos e. vinte e cinco metros (225 m), na direçã.o trinta e três graus nordeste (33° 'NE) magnético, da ponte existente sobre o córrego da "Gineta ,, e cujos 1 ados
adjacentes a esse vértice teem os seguinte3 comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e cinquenta, metros (550' m), sessenta e sete
graus e trinta minutos noroeste (67° 30.' NW); quatrocentos metros
( 400 m}, vinte e dois gnus e trinta minutos nordeste (22° 30' NE}.
Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado
Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fius de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a. o Esta autorização será ·declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e -do art. 26 do Código de Minasr
se ocorrerem os lnotivos prevjstos. nos -ns. I e li do· citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As prOpriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fin,s da Pesquisa, na forma dos arts. 39_ e 40
do citado Código.
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Art:. 5.0 O concessionário da autorização será -fiscalizado pelo
Departamento Nacional _da Produçã_o Mineral e g-ozará dos favores discriminados no art. 7'1 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. _6. 0 O título da autorização de Pes([uisa, que será uma Yia
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e vinte mil réis
(220$0) e será transcrilo no livro própl'·io da Divisão de .Fomento àa
Produr..r10 Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembt'o de 194L 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Sou;:; a Duarte.

DECRETO N. 8.471-

DE

27

DE DEZl<~:.'>IBRO DE

HH·1

Autoriza o cidadão brasileú·o Francisco de Araujo Assis a pesquisar
ma:nga.nês e associados no municipio de Diamantina, Estado de
Minas Ge1·ais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagümeuto.

DECRETO N. 8. 472 -

DE

27

DE DI~ZE:t-.lBRO DE

HJ41

Autoriza ·o cidadão br·asileiTo Miguel, Baptista Vi.e-ir« a pesqnisa1'
manganês e associados no 1n.unicipio de Conseilhe'ir·o Lafaiete do
Estado de JY!inas Ge1·ais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.1113 -

DE

27

DE DEZE::WBHO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro li(J1Jdio Antonio Zuanazzi a pesquisar
água mineral no município de Serra Ne-ar·n, Estado de São, Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.471 -

DE

27

DE DEZE:!'dBRO DE

19H

Autoriza Giacomo & Cia. L'im-itada a hwr·ar• m-i.nério de feiTo no mu-nicípio de Btttim do Estado de MinQ..S Gerais
Não :f'oi.publie-ado ainda no Diário O}'icial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8. 475 -

DE

27 DE

D~ZEMBRO DE

1941

Declara caduca -a au.tor·ização confer-ida à CornparÍhia Nacional de Mineração e Pm·ça- pelo decreto n. 4. 854, de 8 de novembro de 1939,

pm·a

pesquisar

carvão miner·al no município de São Jerónimo,

Estado do Rio G1·ande do Su.l.

O Pt·e::;idente da República, usando da atribuição que lhe ·confere
o art. 7 ti, letra a, da Constituiç.ão, c nos termos do decreto-lei número 1.H85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), dcceeta:
Art. 1.° Fica declarada a caducidade da autorização conferida à
Companhia Nacional de I\hncração e Força pelo decreto n. 4.854, de 8

de novembro de 1939, para pesquisar carvão mineral em terras situadas no 3.0 distrito do mumcípio de São Jerônimo, do Estado do Rio
Grande élo Sul.
Art. 2.0 Hevogam-."ie as disposições fem contrário.
Itio de Janeiro, 27 de dezembro de 1941, 12o:o da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1"ie.

DECRETO N.

8.lt7G- DE

27

DE DEZE:;\-ll3RO DE

19-ii

liiodi{'ica o arl'. 1.0 do dec1·eto n. 7 .149, de 9 de maio de 1041, que antoriza Antonio Pacifico Homem Junior a {aze1· pesquisa de rniné?'io de rnan(Janês nos munic·ípios de Huenópolís e JJiam,antina, Estado de Minas Ge1·ais.

ü Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 711, letra a, da Constituü;.ão e nos termos do decreto-lei n. l. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de l\Iinas); e

Considerando que o cidadão brasileiro Antonio Pacii'ieo Homem
Junior está autorizado a pesquisar minério de manganCs no luga!' denominado "Baía", situado no distrito de Conselheiro Mata, município
de Diamantina, e bem assim nos lugares denominados "JacaJ'l]" e "_Poções", situados no distrito de Augusto Lima,_ municipio de Buenópolis,
Estado de Minas Gerais, pelo .decreto n. 7. 1/!9, de 9 de maio de 19'd;
Considm·ando ·que a poligonal de· delimita(,~ão da área de pesqui.sa
descrita no decreto não se conforma com a dcl'ini(,~ão real da área no
terreno;
Considerando, finalmente, que o concessionário upresentou noya
planta retificadora, decreta:
Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 7 .1-i9, de 9 de maio
de 19H, que autoriza Antonio Pacifico Homem Junim· a fazer PCi3()Uisa
de minério de manganês nos lug·ares denominados "Baia", "Jacaré" e
"Pooões", municípios de Diamantina c Buenópolis do Estado de Minas
Gerais, artigo esse que passará a ter a seguinte redação: - Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Pacifico Homem Junior a pr~squi
sar minério de .manganês em trõs áreas iSoladas com a superfícú~ total
de cento e seis heclare.s e cinquenta a-r_es (106,50 Ha), nos lugares de-
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nominados "B"aía", "Jacaré" e "Poções", aquele primeiro siluado no distrito de Conselheiro Mata, rnunieípio de Diamantina, e estes últimos
situados no distrito de Augusto de Lima, município de Buenópolis, munieípios esses do Estado de Minas Gerais. A área de 'pesquisa no lugar
denominado "Ba'ía" tem a superfície de sete e meio .hectares (7,5 Ha) ú
é delimitada .por um retângulo tendo um· vértice a mil setecentos e nove
meLt'os ( 1. 709 m) no rumo magnético sessenta e oito graus e trmta e
dois minutos Sudeste (68°32'SE) da confl'.lência do córrego Bandeira
com o rio Pardo Grai~de, e cujos lados a partir do vértice considerado
teem os seguintes comprimentos· e rumos rnagnóticos: duzentos e cinquenta metrós (250m), oitenta graus e qtlarcnta c cinco minutos nordeste (80°115'Nli:); trezentos melros (300m), 'novo graus e qui me minutos sudeste (9°15'SE).
A área de pesquisa no lugar denominado "Jacaré" tem a superfície de cinquenta e um hectares (51 I--la) e é delimitada por um reLángulo tendo um vértice a trCs mil seiscentos e noventa e dois metro:::;
(:3.692,rn) e no rurno magnético se!:; graus e trinta minutos nordeste
(6°30'NE) da cont'luência do córrego Bandeira com o rio Pardo Grand\~
e cujos lados, a partir do vértice considerado, teem os seguintes comp!'imentos c rurhol:i magnéticos: oitocentos e cinquenta metros (850· m).
norte (N); seiscentos metros (600m), oeste (W).
A área de pesquisa no lugar denominado "Poções" tem a supeefícic
de quarenta e oito hectareS (48 Ha) e é delimitada por um retün_gulo
tendo um vértice a mil quatrocentos e dez metros (1.4.10 m), no rumo
magnético onze graus e trinta minutos noroeste ( 11°30'NW) Ja con··
fluência do córrego Bandeira com o rio Pardo Grande c cujos lado!:-,
a partir do vértice considerado, t.eem os .seguintes comprimentos e ruÚ1os magnéticos: oitocentos metros (t300 m), norte (N); seiscentos metros (600m), oeste (W).
Art. 2.0 O título de autoriznçfw de pesquisa a que se refcl'e o -decreto n. 7 .149, de 9 de maio de 1941, terá como seu necessário complemento uma via autêntir,a deste decreto.
Art. 3.0 A presente modificaç.ão de decreto está isenta de pagn.mcuto de taxa de decreto porque o concessionário já pagou tal taxa
quando da expedic;:.ão do citado decreto n. 7.1119, de !I de maio de 1941,
mas será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 1. .0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dez;embro de 19H, 120. 0 da Indcpendôncia
e 53.o da Hcpública
ÜE'l'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dnw·le.

DECHETO N. 8.1177-

DE

27

DE DEZEJ.mno DE

i9H

A-ulo1'iza o cidadão brasileira José Rarnos P'into a pesquisar m.a·nganês
no m1micipio de Caeté do· Estado de Minas Gerais

Não foi publicadO ainda no Diá1•-io Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8. 478 -

DE

27

DE OF:ZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Jderval Alves J.Yogueira a pesquisar mica
e .associados no município de Muriaé do Estado de MüÍ.as Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.179-

o.&·

27

DE DRZEio.-IBno DE

1941

Autoriza o cidadão brasüeiro Elpidio PeTnandes de Pa.ula Lirna a
pesquisar pedras coradaS no municipio de Guan.hães, Estado de

Mina.s Gerais

Não foi publicado ainda no Diário O('idal _por falta de

DECRETO N. 8. 480 -

DE

27

DE DEZEJ.IDRO DE

p~gamenl-o.

'1 [!.'! 1

Autoriza o cidadão b'rasUeiro Joaquim Pe1·elra de .Macedo a pesquisar
talco e associados no mun-icípio de Um·anJ, l!,'stado de São Paulo

Não foi pub'licaclo ainda no Diário Oficial por fn.Ha de pag·amento.

DECRETO N. 8.181-

m~

27

DE DEzE~:IBRo DE

1941

Autaríza. o cidadão brasileiro Sylvio Bonnacm·si a pesquisar m.e:r·cú1·io
no -município de C-andeias do Estado de ~llinas Ge'ra.'is

Não .foi publicado ainda no Diár·io Oficial por falta de

pagameu~o.
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DECRETO N. 8. 4.82 -

DE

27 ])E DEZEMBRO DE 1941

A_.utoriza o cidadão br•asileú·o Pedro Borges de .carvalho a pesquisar
nzanganês e associados no município de Diamantioo do Estado de
~l-finas Ge1·afs
Nã.o foi publicado ainda no Diá1·io O(icial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.183-

DE

27

DE 'DEZEMBRO

DE 19H

Revoga o decreto que concedeu à sociedade a"nônimaScott and Williams
Company o( Brazil autorização para funcionar na República, e
cassa a respectiva em· ta.
O Presidente da Hepública, atendendo ao que requereu a sociedade anõnima Scott and \Villiams Company of Brazil; com sede na cidade

de Boston, Estado de Massachusetts. Estados Unidos da América, e
Lendo em vista a deliberação alí tomada, pela respectiva· Diretoria, na
reunião realizada a 20 de dezembro de 1940, no sentido de encerrar
suas operações no Brasil, decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto número 18.5:13, de 27 de
novemb1'o de 1928, pelo qual se concedeu à sociedade anônima Scott
and Williams Company of Brazil autorização para funcionar na República, e cassada a respectiva carta.
Rw de Janeiro, 27' de dezembro de- 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRE'rO

N.

S. 484

-DE 27 DE DEZEMBRO DE 1941

Anula o dec>·eto n. 7. 703, de 22 de agosto de 1941
O Presidente tia República, usando .da a.tribuiç.ão que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica anulado o decreto n. 7. 703, de 22 de agosto de
1941, que alterou o art. 1.0 do decreto n. 7 .149, de 9 de junho de 1941.

Art. 2.o Revogam..::.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

v ARGAS.

Carlos de Souza Dum·te.
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DECRETO N. 8.485

-DE

27

DE DEZEMBRO DI<:

.1_941

Aprova as especificações e tabelas para a c.lassi{"icação e (isco.l'iza.çãa
da expm·tação do Chá Preto, ·visando a sua pad1·on'ização

O .?residente da República,. usando das atribuições que lhe confere o art. 74 da Constituição e tendo em vista v que dispõe o art. -6.o
do .decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do regulamento ·aprovado pelo deCI·eto n. 5.739, de 29 de maio de 1940,

decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificaoões e tabelas para a classificaf;ão ·e fiscalizaoão da &J:portação do Chá Preto, visando a sua
padronização, assinadas pelo Ministro de Estaçlo dos Negócios dd
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disnosieões em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 19H, 120.0 da Independência
c 53.0 da Hepública.
GETULIO

V ARCAS.

Carlos ele Son-:m Duarte.

Especificações e tah_elas par.a a classificação e fiscalização da exportação do Chá Preto, baixadas com o decreto n. 8.480, de 27 de dezembro de 1.941, em virtude das disposições do decreto-lei n. 334,
de 1.5 de mar·ço de 1.S38 e do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 A classificação -do chá preto. produto de folhas do 'l'h1~a
Sinensis, L. será feita em tipos de acOrdo com as especificações quo
ora so estabelecem na forma dos arts. 5.0 , 6. 0 c 7. 0 ·do regulamento
aProvado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2.0 O chá preto destinado ao comércio e exportação será
classificado em quatro tipos com as seguintes especjfi'cações:
Tipo 1 - Correspondente ao "Braken Orange Pekoe ", obtido d<i.pi'imeira folha, de aparência fina- e boa, livre de misturas, de grand!~
vigor. dando bebida de ótima coloraoão e sabor agradavel.
Tipo _2 - Correspondente ao "Orange Pekoe"~ obtido da segunda.
folha, de aparência perfeita, comprida e fina~ livre de misturas de
menor vigor, dando bebida de sabor e coloraçào menos acentuada que
o tipo 1.
Tipo 3 - Correspondente ao "Pekoe", obtido da terceira folha,
de aparência boa, grossa, livre de misturas, e com menor vigor e coloração que os tipos precedentes.
Tipo 4J - Correspondente ao "Broken téa ", obtido de quebras
dos tipos anteriores, apresentando- vigor, coloraoào e sabor correspondentes a mistura.
Art. 3.0 O chá preto que nào se enquadrar nas especificações
contidas no art. 2.0 , será classificado abaixo do padrão.
Art. 4.0 Só mediante autorizaçào prévia do S.E.R., o pat-a
atender encomendas dos mercados importadores ou. para fins indu3triais, poderá ser exportado chá preto, fora dos tipos acima especificados.
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Art. :5.0 É permitida a reclassificacão do chá preto qne não satisfizer as exigências do artigo segundo.
Art. 6. 0 A -embalagem do -chá preto~ será feita em caixas, latas e
pacotes, obedecendo as seguintes -determinações:
Latas - latas rotuladas ou litografadas com capacidade de 50 e
100 gramas de chá (peso líquido).
Pacotes ou caixas ·~ pacotes ou caixas rotulados com capacidade de 1.000, 500, 250, 100, 50, 20, 10 e 8 gramas de chá (peso líquido) .
§ 1.0 Para o acondicionamento do chá preto em latas, -pacotes
ou caixinhas serão permitidos os seguintes tipos de ·caixas: ·
Caixa de madeira comum ou compensada com forro impermeavel ou de papel Iaminado oU estanhado e capacidade de 50, 45,4, 25, '10
e 5 quilogramas (peso líquido).
§ 2.o Para o acondicionamento do chá preto a granel, serUo pe~·
mitidos os seguintes tipos de caixas:
Caixas de madeira comum ou compensada com forro irnpermeavel ou de papel laminado ou estanhado e capacidade de 50, 45,1 e
25 quilogramas (peso liquido).
Art. 7.0 Os certificados de classificaç.ão, respeitadas as dispos-ições do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 19-iO, será válido pelo prazo de 180 dias contados àa
data do .sua emissão.
Art. 8.0 As despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação e, bem ·assim, aquelas previstas no regulamento aprovado
pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 19-10, para trabalhos realizados a requerimento da parte ou partes interessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela, por quilo:
I
II

UI IV V
VI -

Classificação (art. SO) inclusive emissão de certificado . ', . . .......................... .
neclassificacão' (art. 39) inclusive emissão de
certificado . . . . ....................... .
Arbitragem (parágrafo único do art. 84) ...... .
Inspeções para os fins indicados nae; alfneas c e
d do art. 79 ............... . :. ............ .
Fiscalização do comércio interno {art. 5'1) ..... .
Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do
regulamento aprovado pelo decreto-lei número 334, de 15 de março de 1938 e artigos 81
c 82 do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de 1940) inclusive
emissfw de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$002
$010
$050
$001
$00-J

$002

Art. g_o No chá preto, alem das determinações em vigor quanto
a rótulos e marcas, é obrigatória a declaração da zona de procedência.
Art. tO. 'Os casos omissos serão resolvidos pelo Servi_ço de Econômia Rural, com aprovação do Sr. · Min~stro da Agricultura.
-Rio de Janeiro, 27 de .dezembro de 1941. Duarte.

Cw·los de Souza
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DECRETO N. 8. 485 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

19/d

Concede à Cia. SideJ'ÚTgica São Paulo e Minas S. A. aut'01·ização pa'i'a
funcionar como sociedade de mineração.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74,letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo 1.0 É .concedida à Cia. Siderúrgica.São Paulo e·Minas S. A.,
sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como empresa de mineração, de acordo com
o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a \mmprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
/vigorar sobre o objeto da referida autorização.
Artigo 2.0 Revogam-se as disposições, em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua1·te.
DECRETO N. 8.487 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1941

Autoriza a firma Du1'Val & Terra a cornpra1• pedras prec·iosas
Não foi publicado ainda no Diá1·io O{'icial por falta de pag·amento.

DECRETO N. 8.488-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1941

Auto1·iza o cidadão bras.f.:leiro Rodolfo Arend a comprm· pedras
preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N.

8. 489

-

DE

27

DE DEZEMBRO DE 1941

Revoga o decreto que concedeu à"Sociedade anônima "The Worthington
Company, lncorporated", autorização para funcionar na República
e cassa a respectiva carta.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a .'Sociedade anônima "The Worthington Company, Incorporated", com sede em.
Virginia, EStados Unidos da América, e tendo em vista a deliberação
alí tomada, pela Diretoria da mesma Sociedade, na assembléia realizada a 25 de novembro de 1930, no sentido de encerrar as suas operações no Brasil, decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. 15.627, de 23 de agosto
de 1922, pelo qual se concedeu à sociedade anônima "The Worthingtou
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Company, Incorporated", autorização para funcionar na República, e
cassada a respeciiv<t carta.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N. 8. 490 · -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1941

A uto'riza o cidadão brasileÜ'O Gngm·io de Azevedo a comprar pedras
preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO l\'. 8. 4:91 -

DE 27 DE DEL:EMBRO DE 19<11

Autoriza a {'irma A1·antcs d· Cia. a corn;prar pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.492 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileil'o Generoso Mendonça a comprat ped1·as
preciosos

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.493 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1941

Autoriza a firma Cunhq & Lemos a comprar· pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECHETO N. 8.494-

DE

27 DE

DEZEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão b1·a.sileiro José de Pádua Oliveira a comprar pedras
preciosas

Não foi publicado ainda -no Diário Oficial pol' falta de pagamento.
Co.J. de Leis - Vol. VIU
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DECRETO N. 8.495-

DE

27

1941

DE DEZEMBRO DE

Concede à Companhia Brasileira de Café, aHtorização pa?'a continu,o.r
a funcionar.

0- Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Br'asilcira de Café, com sede nesta cidade
do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelos decretos ns. 3.033,
de 1 de setembro de 1938, e L 786, de 19 de outubro de 1939, decreta:
Art. unwo. É concedida à, sociedade anônima Companhia
Brasileira de Café autorização para continuar a funcionar, ··com a;:;
alterações introduzida em seus estatutos pela assembléia geral extraordinária dos respectivos acionistas realizada a 24 de março de
1941, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente· as
leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sobre. o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1941, 12o.o da Independência e 53.o da República.
GETULIO

VARGAS.

Dulphe Pinheiro Maclwdo.

DECRETO N. 8.496-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

19/d

Concede à Sociedade Anônima Magalhães, Comércio e Indúst'r·ia, autoTizaçãd pa1·a continuar a funcionar.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu .a Sociedade Anônima Magalhães, Comércio e Indústria, com sede na cidade
do Salvador, capital' do Estado da Baía, autorizada a func'ionar pelo
decreto n. 23.939, de 28 de fevereiro de 1934, decreta:
Artigo único. :b: concedida à Sociedade Anônima Magalhães, Comércio e Indústria, autorização para Continuar a funcionar, com as
alterações introduzidas em seus· estatutos pelas assembléias gel'ais
extraordinárias dos respectivos acionistas realizadas a 12 '"e. 29 de
julho de 1940 e 26 de maio de 1941, ficando a mesma sociedàde obrigada a cumprir integraLmente as leis e regulamentos em vigm', ou
que venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República-.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

.õ,TOS DO PODEft EXECU'l'IVO

595

QECRETO N. 8.497- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1941
Outorga à Empresa Luz e Po·rça de Anápol-is Limitada concessão para
aproveitamento de uma fonte de energia hidráulica (queda dág·;.ta)
existente no ·rio Piancó, logo após S'lta Junção com o Tio Anir.uns,
no distrito de Corumbá, mtmicípio de igual nome, Estaao de
Goiaz.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
a alínea a, do artigo 74, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 J!; outorgada à Empresa Luz e F'orça de Anápolis Limitada concessüo para o aproveitamento da energia hidráulica pr;weniente de um desnivel de dezesseis (16) metros no rio Piancó, t0g0
após sua junção com o rio Anicüns, e de uma descarga de três mil
cento e sessenta (3.160) litros por _segundo, produ:zindo a potê::1Cia
igual a quatrocentos e noventa e cinco (495) kw, no distrito de Corumbá, município de igual nome, Estado de Goiaz.
§ 1_.o O aproveitamento se destina h produção, transforma,::~w •.
transmissfw e distribuição de energia elétrica, para serviços públicos federais, estaduais e municipais, para serviços de utilidade pública e para o comércio de energia, no município de Anápolis, Estado
de Goiaz.
·
'
§ 2. 0 A presente concessão legaliza o aproveitamento já realizado
pela aludida empresa.
, '
Art. 2. 0 Sob pena de multa de um conto de róis (1 :00080), a concessionária obriga-se a:
I - Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 de jan0iro
de 1935.
II --:-.Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um (1)
mês, contado da data em que for publicada a aprovação da correspondente minuta, pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de A.g11as,
para os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de .jantüro
de 1935. dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registo do
mesmo contrato no Tribunal de Conta :o.
Art. 3. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão sr-rá.
preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Mi~is-·
tro da ~'\gricultura.
Art. 4.o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (90j
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Aguas.
Art. 5. 0 O capital a sei' remunerado será o efetivamente invertido nas instalações da concessionária, em função de sua indúsLL'ia_,
concorrendo, de forma permanente, para .a produção. transmi..,são,
transformação e distribuição de energia elétrica.
~.:\.rt. 6. 0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de Águas no momento oportuno, e trienalmente revistas, de
acordo com o disposto no art. 180 do Código de Aguas, de mau.c:'ira
que sejà sempre proporcionada ao capital uma justa remuneração
(item III do citado art. 180), dentro de limites que deverão ser estipulados no contra Lo disciplinar da presente concessão.
Art. 7.0 Para a manutenção da integridade do capital a qu(~ se
refere o art. 5. 0 do presente decreto, será criado um fundo de reserva
que proverá às renovações, determinadas pela deprecia(',ão ou impostas por acidentes.
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Parágrafo único. A constituicfio desse fundo, que se denominará
"fundo de estabilização". será realizada por quotas especiais, que incidirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas q1wtas
serão determinadas tendo-se em vista a duração média do material
a cuja renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. s.o Findo o prazo da concessão, toda a propriedade da concessionária que, no momento. existir em função exclusiva e permanente da produção, transmissão, transformaç.ão e distribuição da
energia elétrica, referente ao aproveitamento concedido, reverterá-· ao
Estado de Goiaz, em conformidade com o estipulado no art. 165 do
Código de Águas. mediante indenização, na base do custo histórico,
do capital não amortizado, deduzido o "fundo de estabilizacão", a- que
se refere o parágrafo único do art. 7. 0 deste decreto.
Art. 9. 0 Se o Governo do l~stado de Goiaz não fizer uso do direito que lhe concede o artigo precedente, a concessionária· poderá
requerer ao Governo Federal que a presente concessão· seja renovada
pela forma que, no contrato, ,já deverá estar prevista.
Art. 1O. A concessionária gozará, desde a data do registo de que
trata o art. /1. 0 e enquanto vigorar P-sta concessão. dos favores constantes do Código de Águas e das leis especiais sobre a matéria.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 27 de dezembro de 19!r1, 120. 0 da
e 53. 0 da República.

Indepcndt~nci::t

GE'l'ULIO \lARGAS.

Carlos de Souza Dnarte.

DECRETO l\. S.i!98

-DE

27

DE DEZE::\13!'.0 DE

1941

Aprova projeto e orçamento pa?'a consl1·ução na. Rede Mineira de
Viaçãq

Não foi publicado ainda no Diár-io Oficial por falta de pagamento.

DECRETO ::\'". 8.499 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

194.1

Aprova p1•o]eto e orçamento pa·ra a construção de carros destino4os à
Rede Mineira de Viação
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.500

-DE

27

DE DEZEMBKO I)E

194i

Aprova proJeto e orçamento pm·a rrwlhormnentos na Rede Mineira de
Viaçã~

Não foi publicado ainda nd Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 8. 501 -

DE

27

riE DEZEMBRO DE

1'94.1

Aprova. projeto e orçamento pm·a a construção de uma casa na estaçlío
de Barreir-inho, da Estrada de Feno B(lfl'l'a Bonita

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8. 502 -

DE

27

DE DEzEMBRO DE

HJ41

Am·ova projeto e m·çamento de obra.s em linha {é1'1'ea da Companhia
Paulista de Estradas de Peno

Não foi publicado ainda no D-iário Oficial por falta de pagamento.

DECllETO N. 8. 503 -

DE

27

DE DEZENÍBRO DE

1941

Aprova m·ojelo e m·ça.mento pa'l'a conslTuções na Esl1'ada de Fe·rro
Sorocabana
Não foj public01do ainda no Diáí'io Oticial por falLa de pagamento.
DECRETO N. 8.504.-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1941

inte1·no da Secção de Seaw·a·nça Nacional do
Ministério das Relações Exteriores.

Ap1·ova o Regulamento

O Presidente da Itcpública, usando da atribuição que lhe cOnfere
o arL. 74, letra a, da· Constituição, e considerando a necessidade de
organizar a Secção de Segurança Nacional do i\'linistério das Relaf}Ões
Exteriores, de acordo com o que dispõe o art. 7 .o do decreto númerO 23.873, de 15 de {evereiro de 19311, e o decreto n. 4.61.4, de 6
de setembro de 1939:

Resolve mandar adotar o Regulamento interno da Seccão de Se-·
gurança Nacional do Ministério das Relações Exteriores, expedido pelo
respectivo ministro do Estado, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de dc'f.cmbro
e 53.0 da República.

d(~

191.1, 120.0 da Indcpcndêne.ia
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECI:.ETO

)"!.

8. 505

~ DE

30

DE DEZE~IBRO DE

Hl41

A.prova o Regulamento -n. 2G, das lnspeloYias de G1·upos de Regiões
O Presidente da República, u-sando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, decre.ta:
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ArL. 1. 0 1~ avrovado o Regulamento n. 2G, que a este acompanha,
das Inspetorias de G-rupos de Regiões.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições -em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 19!d, 120. 0 da lndcpencl6ncia
e 53. 0 da Hcpública.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dut'i·a.

RegulamE!nto das Inspetorias de Gnt:r.os de RGgiões

CAPiTULO I
I -

OBJETIVOS

Art. 1.0 As Insp1~torias de ·oru])os de Regiões são orgãos destinados a vm·ificar o estado de pl'epamção para a guerra, da tropa,
Serviços e Reservas, tendo em vista Seu emprego Je acordo com as
direLrizes e inslruçõcs baixadas pelo Ministro da Guerra" As inspetorias servirão igualmente de orgãos intermediários entre u Alto Comando e as Regiões Militares para orientá-los sobre as missões que
lhes estejam reservadas nas operações.
Il -

OnGANIZAÇ.~O

Art. z.o Os inspeLorcs de Gt'upos ele Regiões são Generais de Divisão nomeados por decreto, mediante proposta do Chefe do Estado
Maior .do Exé,rcito.
Parágrafo único. É requisito essencial para essa nomeação ter
o General exercido durante um ano o Comando de- Grande Unidade.
Art. 3.o Há três Inspetorias de Grupos de Hegiões, em carater
pornumente,. Correspondentes às zonas Norte, Centro e Sul do País.
§ 1.o A constiLuição dos Grupos de Regiões será fixada pelo Ministro da Guerra c por este alterada de conformidade com os interesses da Seguranç,a Nacional.
§ 2. 0 • As Inspetorias de Grupos de Regiões terão suas .sedes,
inicialmente, a rlo 1. 0 Grupo, em Hccii'e; a do 2. 0 Grupo,· no Rio; e a
do ·3. 0 Grupo, -em Porto Alegre.
Art. l1.o Os inspetores de Grupos de Regiões dispõem de Estados i\'laiores assim constiluidos:
- um chefe - coronel;
- dois chefes dd secc;ão - tenentes cm·oneis ou majores; e
- quatro t).djuntos - majores ou capiLães (um por sub-secç.ão) .
.§ 1. 0 A composição do estado-maior de cada Grupo de Reg·iões
pode ser modificada pelo ministro da Guerra, mediante indicaç.ão do
chefe do Estado-'l\1aior do Ex6rcito, tendo ern vista os encargos confiados a cada Grupo.
§ 2 ·. 0 ·Os estados-maiores r] as Inspetorias são constitui dos de ofi,ciais das diferentes armas, que tenham servido dé preferência no Estado-Maior de uma das Regiões do Grupo, ou no Estado-Maior do
Exé-r;'cit.o.
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§ 3. 0 O chefe do Estado.:...I'\ofaior será noineado por decreto e .mediante· proposta do F,stado-Maior do Exército, com prévia consulta
ao Inspetor; os demais oficiais serão designados pelo chefe do Estado-Maior do Exército.
§' 4.0 Os inspetores poderão solicitar ao ·Ministro da Guerra oficiais dos Serviços para· ficarem, temporariamente, à sua disposição,
quando for necessária a colaboração deles em trabalhos da Inspetoria.
Art. 5. ° Cada Inspetoria dispõe, para os serviços administrativos, de um almoxarife-tesoureiro, capitão ou oficial subalterno do
quadro de intendentes do Exército.
Art. 6. 0 Para os trabalhos de escrita e arquívo, as Inspetorias
dispõem do pessoal necessário.
Art. 7. 0 As Inspetorias toem um contingente do praças para os
serviços de ordens e exp~dientc, consignado nos quadros de efetivos.
Art. 8. 0 Os animais destinados à montada do Inspetor e dos oficiais de seu estado-maior ficam em um estabelecimento ou corpo-.da
guarnição de sua sede.

IIl -

ATRIBUIÇõES

A) Dos Inspctm>es:
Art. 9. 0 Ao inspetor do Grupo de Regiões compete:
a) ~ inspecionar as Regiões de sua jurisdição para observar a
instrução de combinação das armas;
b) ~ orientar nesse sentido os trabalhos no& quarteis generais
das Regiões pertencentes ao Grupo, podendo promover junto aos respectivos comandos, exercícios ou manobras, mediante prévia aprovação do ministro da Guerra;
c) - propôr ao ministro da Guerra todas as medidas que julgar
necessárias ao aperfeiçoamento e melhor rendimento da instrução";
d) fiscalizar a preparaç.ão das Grandes Unidades, tendo em vista a execução das missões que lhe couberem no plano de operações
e orientando, nesse sentido, os respectivos Comandantes;
e) examinar os meios de comunicações e de transmissões que
interessam à conc.enLração;
f) estudar todas as questões de instrução, organização e mobilização das Grandes 'Unidades pertencentes ao Grupo e ainda aquelas que lhe forem especialmente propostas pelo Chefe elo EstadoMaior do Ex6rcito.
- B) Do Chefe do Estado-Maior:
Art. 10. O Chefe do Estado-lVIaior é o imediato colaborador do
Inspetor_ Compete-lhe:
a) dirigir o serviço de Estado-lVIaior, orientando os chefes •1c
secção sobre os respectivos trabalhos, coordenando e fiscalizando a
execução deles;
b) submeter à consideração do Inspetor os trabalhos organizados nas Secç,ões; .
.
e) dirigir e orientar os trabalhos de estágio, quando for o caso;
d) entender-se no Estado-Maior do Exército com o Chefe do Gabinete e os Chefes; de Secção em objeto de serviço;
e) manter ligação com os estados-maiores das Regiões pertencentes ao Grupo, afim de ficar em condições de fornecer ao Inspetor todaS'
as informações que lhe forem necessárias;
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f) regular, consoante as ordens do Inspetor, o funcionamento do
serviço corrente· e diário;
g) assinar, "por ordem", o expediente corrente, quando autorizado pelo Inspetor;
1~) despachar com o Inspetor o expediente, prestando~lhe todas
as informações;
i) enviar anualmente ao Estado-Maior do Exército, depois de visado pelo Inspetor, um relatório dos assuntos que interessem ao
funcionamento do serviço de estado-maior e da capacidade dos oficiajs que o constituem;
j) fazer, depois de aprovada pelo Inspetor, a distribuiçüo ·dos
oficiais de estado-maior pelas Secções, de acordo com as necessidades do serviço e, tanto quanto possivel, atendendo às suas especialidades.
Parágrafo único. O estado-maior da Inspetoria reger-se-á pelo
''Regulamento para o Funcionamento dOs Estados-Maiores", em tudo
que lhe for aplicado.
C)

Das Secções:

Art. 11. Os Chefes de Secções e adjuntos terão as atribuições
previstas nos artigos 11 e 12 do regulamento citado no parág-rafo
anterior.
§ 1. 0 Às Secções, alem dos encargos consignados no regulamento
já citado, compete o estudo das seguintes questões:
À Primeim Secção:
·
Primeira Subsecç.ão: - Organização e Mobilização;
Segunda Subsecção: - Reaprovisionamento, evacuações e transportes;

Segwn.âc._ Secç;;o:
Prm1eira Subsecção: - Assuntos relativos à instruç.ão e preparação dt~s operações;
Seg·unda Subsec(.tão: - Tudo que se refira a informações, cifras
e relações com as autoridades civis.
§ 2 ° A correspondência será preparada na Secção a que o assunto interessar, salvo a concernente ao serviço corrente, que ficará
a cargo da 1.a Secção. Bstu se incumbirá tambem do Boletim, protocolo geral, recebimento e expedição da correspondência oficial e
do arquivo da inspetoria.
§ 3.0 Os ·doct1mentos das Secções Serão grupados por assuntos e
arquivados nas respectivas Subsecçõe·s.
§ 4.o Os ajudantes de ordens, alem dos trabalhos pessoais que
lhes forem confiado~ pelo inspetor, .auxiliarão o serviço comum de
expediente da 1.a Secção.

À

CAPíTULO II
I -

DAS INSPEÇÕES

Art. 12. As inspeções serão g·erais ou parciais:
§ 1,0 As inspeções gerais serão realizadas de acordo com Diretrizes aprovadas pelo Ministro da Guerra e terão ·como finalidade a
verificação do preparo da Grande Unidade para a guerra. Por elas
os inspetores verificam:
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a} se a instrução,_ em todos os escalões, se faz em harmonia com
dé doutrina firmada pelo Estado Maior do Exército;
b) se foram alcançados, em tempo, os objetivos prefixados:
c) se os trabalhos nos estados maiores regionais e nos serviços,
se fazem visando o emprego da Grande Unidade.
§ 2. 0 As inspeções parciais serão realizadas quando o inspetor
necessitar, para o bom de.:;empenho de suas funções, verificar pessoal-.
mente junto ao comando, quadros ou tropas regionais, qualquer encargo a eles distribuido, ou então para completar o seu conhecimento
do terriLório dd.S J-legiôes de Grupo.
Antes de realizar e"Ssas inspeções parciais, o inspetor participará
ao Ministro da Guerra o objetivo particular que tem em vista.

a unidade

H- DA' TIXECUÇ.:\.0 DAS INSPEÇÕES:

Art. 13. Os inspetores deverão assistir, sempre que possivel, âs
manobras de fim de ano de instrução, realizadas pelas Regiões de sua
jurisdif;~-O.

Art. 14. Os inspetores dirigirão as manobras de que participarem tropas ou quadros de mais de uma ,Região ·Militar do respectivo
Grupo.
Art. 15. Em tudo quanto se re'fr.rir às inspe(\Ôes a antoridadH
dos inspetores é absoluta e completa.
Art. 16.° Cumpre aos comandantes de Região facilitar o pleno
exercício da autoridade do Inspetor, não só evitando que suas ordens
venham embaraçar ou impedir os atos da inspeção, como tomando
todas as medidas e providências tendentes a auxiliar o inspetor no
desempenho de suas atribuições.
Art. 17. 0 Antes da lnspcc.ão, os Inspetores devein, enviar aos comandantes de Região, com a necessária antecedência, o programa qur,
pretendem realizar, depois de aprovado pe-lo ministro da Guerra.
Art. 1s.o Uma vez por .ano, no mínimo, deve realizar-se uma inspeção geral em cada Região Militar.
Art. 19. O programa a que se refere o artigo 17, limitar-se-á
unicamente a repartir os assuntos no tempo e no espaço, indicando
a ordem cronológica em que se farão
as visitas às guarni~~ões, de
modo que não prejudique, de forma alguma, o curso normal da instrução dos corpos de tropa.
Art. 20. Os trabalhos de inspeção não devem alterar o ritmo
normal do ano de instrução nas Regiões,. convindo que, de preferência, a verificaç\ãO do adestramento tático dos quadros e da tropa se
faça pela assistência dos trabalhos previstos nos programas regio·nais.
Art. 21. A inspeção será sempre dirigida pessoalmente pelo ge-·
neral inspetor.
Parágrafo único. O Inspetor, quando julgar necessário, poderá
enviar às Regiões de sua jurisdição oficiais de seu estado-maior em
objeto de servi~~o. com prévio aviso ao respectivo comandante.
Art. 22. Afim de zelar pela unidade de doutrina, certas inspeções poderão ser, a juizo du ministro da Guerra, as1)istidas pelo Inspetor ou Inspetores dos outros Grupos.
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CAPíTULO li!
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. 'Os Inspetores de Grupos de Regiões correspondem-se
diretamente com o chefe do Estado-1\'laior do Exército, recebendo
deste os esclarecimentos que se fizerem necessários ao desempenho de
suap missões.
Art. 24. Os inspetores tarribcm se correspondem diretamente
com os comandantes de Região de sua jurisdição sobre todos os assuntos referentes a seu cargo~ cabendo a estes enviar obrigatoriamente às Inspetorias cópias da documentação relativa à orientação
geral da instrução, preparação da mobilização, operações, comunicações, transportes, transmissões, etc., etc.
Art. 25. Após cada inspeção geral, devem os inspetores apresentar ao ministro da Guerra minucioso relatório consignando as suas
observa~;ões mais importantes, sob1~etudo aquelas que, por sua relevância, exijam providências urgentes. N_esse documentb, cabe-lhes
ainda sugerir as medidas que julguem acertadas para sanar as faltas
ou deficiências verificadas, bem como propor as modificações qUe
julguem uteis introduzir nos regulamentos e instruções vigentes.
Parágrafo único. Anualmente, os inspetores apresentarão um
relatório sintético sobre as questões de interesse principal, relativa~
a suas atribuições e aos trabalhos realizados durante o ano.
Art. 26. OS inspetores de Grupos .de Regiões, durante os ato.s de
inspeção ou quando dirigirem manobras (artigo i4); teem autoridade para suspender temporariamente do exercíoio de suas funções, os
oficiais que se revelarem flagrantemente incapazes.
Art. 27. Revogam-se as disposiç,ões em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 ele dezembro de 1941. EttTico G. Dutra.
DECRETO X. 8.50G

DE

30

lJE DEZEMEH.D DE

19/d

Cria a Colônia Agr•icola Nacional· do Amazonas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o aJ;tigo 71!, letra a, da Constituiç,ão e na conformidade do disposto nci
decreto-lei n. 3.059, de 11* de.fevcreiro de 1941, deCreta:
Art. 1.° Fica criada a Colônia Agricola Nacional do Amazonas,
nos iVIunicípios de Manaus, I\Ianacapurú e Codajás, Estado do Amazonas, em terras doadas à União pelo governo do mesmo Estado, pelo
decreto-lei csLadoal n. 735. de 1G de dezembro de 1941.
Parágrafo único. As terras necessárias a Colôllia referida neste
artigo, com a área de duzentos a trezentos mil hectares, ficam compreendidas entre os rios Negro e Solimões.
Art. 2.:. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO

V AH.GAS,

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 8.507

-DE

30

DE DEZEMBRO DE

191;1

Autoriza a Pre{eitur'a llfunicipal de Prata, Estado de llfinas Gerais,
a am:plíar o apr·oveitamento de energia hidráulica, que realiza
Não foi publicado ainda no, Diá1·io' Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. ,8. 508 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1941

Auto1'iza o cidadão brasileiro Leonardo Cristina Filho a pesquisar
- mica e associados no município de Governador· Valadares, Estado
de Minas Gerais

--

Não foi publicado ainda no Diáho Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 8.509 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE 1941

Prorroga o prazo da autorização de pesquisa concedida pelo decret-o
n. 4.949, de 25 de novembro de 1939
Não foi publicado ainda no Diá1·io OFicial por' f<1lta de pagamento.

APENSO
Figu<arn neste apenso os decretos que, expedidos em
trimestres anteriores, foram publicados depois do segundo
dia util do quarto trimestre de 1941.
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DECI\ETO N. 3. 799 -

DE

8

DE MARÇO DE

1939

Outorga ao Gove1·no do nwnidpio de Canwnducaia, Estado de Jlinas
Gerais, concessão 1Jara legalizar o ap1·oveitanwnto de ene'l'gia hidráulica na cachoeira do Jagnad, no 1'ÍO C{tmanclncaia, no cUslhto e município de Camanducm·a, Estado de l'vfinas Gent-is

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando
J:is atribuiçõeS que lhe confere a alínea a do art. 7'± da Constituição,
e tendo em vista as disposições do decreto n. 24.643, de 10 de julho
de 193'• (Código de Aguas), e do decreto-lei 852, de 11-11-38, decreta:
Art. t.o É outorgada ao Governo do município de Camanducaii,
Estado de Minas Gerais, concessão para legalizar o aproveitamento
de e.nergia hidráulica até cento e vinte e sete (127) Kw correspondentes à descarga de derivação de mil (1.000) litros e à altur·a de
queda de treze (13) metros, na -cachoeira do Jaguari, no rio Camanducaia, no distrito e município de Camanducaia, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à prodncão, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, -paea set'viços públicos fedcrai:>, estaduais e municipais, para serviços de utilidade pública e 1)ara comércio de energia elétrica no município <h~
Camanducaia, Estado do Minas Gerais.

Art. z.o O concessionário obriga-se a apresentar, dentro do praw
de seis (6) meses, contados da data da publieação desse decreto, sob
pena de eaducidade: da presente concessão, em três (3) vias:
1.0) planta detalhada da usina com indicação de todas as obras
hidráulicas e instalações elétricas;
2·.o) planta e perfil da linha de transmissão;
3.o) planta geral da distribuição com indicação das sub-estações
Art. s.o O concessionário obriga-se a:
I - Registar o .presente decreto na Divisão de Águas do 1'1inistério da Agricultura, de acor"clo com o decreto n. 13, de 15 de janeiro
de 1935.
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II - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um (1)
mês, contado da data da publicação da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o ,contrato de concessão à Divisão de Ãgua.s
para os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de ·15 de Janeiro
de 1935; trinta (30) dias depois de registado no Tribunal de Contas.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.o A presente, concessão vigorará pelo prazo de tri'nta (30)
anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão
de Aguas.
Art. 6.o O capital a remunerar será o efetivamente inve1·tido nas
instalações do concessionário, em função de sua indú.stria, concorrendo, de forma permanente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.o As tabelas de preço da energia serão fixadas pela Divisão
de Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acordo
com o disposto no art. 180 do Código de Águas, sendo que a justa remuneração do capital será fixada no contrato disciplinar da p1:esente
concessão.
Art. 8. 0 Para a manutenção da integridade do capital a que se
refere o art. 6.0 do presente decreto, será criado um fun·do de reserva que proverá às renovações, determinadas pela depreciação ou impOstas por acidentes
Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
"Fundo de Estabili7.ação", será reali.,;ada por quotas especiais, que
incidirão sobre as tarifas. sob forma de percentagem. Estas quotas
serão determinadas tendo-se em vista a duração média do ·material a
cuja renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 9.o Findo o prazo da concessão, reverterá ao Governo ào Estado de Nlinas Gerais, bem como toda a propriedade do concessionário, que no momento existir em função exclusiva e permanente da
produção, transmissão, transformação e distribuição da energia elétrica, referente ao aproveitamento concedido, mediante indcnizaç,ão
do custo histórico deduzido da depreciação e da amortização existente, de conformidade com o estipulado no art. 163 do Código de Águas.
Art. 10. Se o Governo do Estado de l\Iinas Gerais não fizer uso
do direito que lhe concede o artigo precedente, o concessionário poderá requerer, ao Governo Federal, na forma que for estipulada no
Contrato da presente eoncessão, renovação da mesma.
Art. 11. O concessionário gozará, desde a data do registo de que
trata o art. 5.0, enquanto vigorar esta-· .concessão, dos favores- constantes do Código de Aguas e das leis especiais .sobre a matéria.
Art. 12. Revog:im-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, S de março de 1939, 118.o da Indcpendêneia e 51.0
da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Fernando Costa.
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DECRETO N. 7.220Concecl~

DE

27

DE

MAIO

DE

1941

inspeção permanente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus,
- com sede em Campinas', Estado de São Paulo

O Presidente da República resolve, nos termos do artign 55 do
decreto número 21.241, de 4 de abril de 1932, conceder inspeção permanente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, com sede em Campinas,
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS ,

GustavO Capanema.

DECHErro N. 7.3G4- DEtO-nE

JUNHo

DE 1941

Concede autorização para funcionamento dos cursos nm'mal de educação fisica, de t-écnica desportiva e de t-reinamento e massagem,
da Escola Superior de Educação Física do Estado ele São Paulo

O Presidente da República resolve, nos termos do art. 23 do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder autorização para funcionamento dos cursos normal de educação física, de técnica desportiva e de treinamento e massagem, da Escola Superior de Educação
Física do Estado de São Paulo, com sede na Capital do Estado de São
Paulo.

Rio de Janeiro, 10 de junlw
e 53.o da República.

de 1941, 120. 0 da Independência
GETULIO V Af).GAS.

Gustavo Capanema.

DECltETO N. 7. 508 -

1'~

7

DE JULHO DE

-19/d

Autoriza a elevação da cota de corvamento do molhe de abrigo a que
se refete o decreto n. 6. 357, de 30 de setembro de 1940

O Presidente da República, usando da atribuiç,ão que lhe confer8
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a elevação para 3,m50 da cota de
coroamento do molhe de abrigo na enseada da Taim, no Estado do
Rio Grande do Sul, de que ·-trata o decreto n. 6. 357, de 30 de setembro de 191!0.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da elevação refer·ida
neste artigo, correrão à conLa dos mesmos recursos a que se reporta
o citado decreto.
Rio de' Janeiro, 7 de julho de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João ele Mendonça Lima.

Gol. de Leis -

Vol. VIII

39

YI'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.549-

DE

16

DE JULHO DE

19/d

PTOJ'J'oga o prazo de q-ue trata o n. I, art. 1!. 0 , do decreto n.
de 19 de outubro de 1937

2.063~

O Presidente da República, tendo em vista as razões apresentadas
pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Estado do Rio Grande
do Sul, e -usando das atribuições que lhe confere o art. 74, lelra a,
da Constituição, e as disposições do Código de Aguas, (decreto
n. 2lL6113, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por mais 'um (1) ano, a partir da data
da publicação deste decreto, o prazo constante do n. I, do art. 4.0
do decreto n. 2.063, de 19 de outubro de 1937.
Art. 2. 0 Revog-am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1911, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.620-

DE

13

DE AGOS1'0 DE

1941.

Autoriza a Cia. Pauslista de Estradas de Fer1·o a construir linhas de
transmissão no Estado de S. Paulo

O Presidente da República, tendú em vista o art. 5.0 do decretolei n. 852, de 11 de novembro de 1938, e o que requereu a Cia. Paulista de Estradas de Ferro, usando das atribuições que lhe confere o
art". 7 4 letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Estradas de
Ferro a:
I - Construir uma linha de transmissão, em continuação à existente, entre as localidades de Itirapina c Dois Córregos, Estado de
S. Paulo;
I1 - Fazer uma derivação da linha de transmissão existente, no
trecho com1)reendido entre Louveira e Rebouças, no' quilômetro quarenta e seis (46) da linha tronco, Estado de S. Paulo,. com a extensão
de dois mil novecentos e noventa e cinco (2.995) metros;
III - Desapropriar terrenos, prédios e quaisquer benfeitorias a
serem utilizuclas exclusivamente pela linha de transmissão, de acordo
com as plantas e projeto apresentados e aprovados;
IV - Estabelecer as servidões necessárias para o mesmo fim.
Parágrafo único. A desapropriação é de cara ter urgente para o
efeito da posse dos imoveís indispensaveis à imediata execução das
0bras.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agoslo de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.621

-DE

13

DE AG03TO DE

1941

Concede autorização, para funcionar, à "Cooperativa de CrérUto dos
Bancários da Ba·ía", corn sede na cidade do Salvador, Estado da
Baía

O Presidente da República resolve, de acordo com a alínea b do
artigo 12, do decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigoradopelo decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938, conceder à "Coo·
perativa de Crédito dos Bancários da Baía", autorização para, funcionar na cidade do Salvador, após registo nb Serviço de Economia Rural
do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de i9lt1. 120. 0 da Independêilcia e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dtwrte.
DECRETO N. 7 . M S -

DE

18

DE AGOS'I'O DE

1941

Declara de utilidade pública um terreno na Estação Varzea, linha de
Teresópolis, da Estrada de Ferro Central do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e de acordo com o decretolej n. 3.365, d~ 21 de junho do corrente ano, decreta:
Artigo único. É de utilidade pública a desapropriação, que será
promovida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, da área de terreno situada em propriedade atribuida a Marcos de Salles Canano,
na Estação de Varzea, da Jinha Tercsópolis, e representada na planta
que baixa com este decreto, rubricàda pelo Diretor da Divisão d~ Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
Hio de Janeiro, 18 ele agosto de 19/d, 120.0 da Independência e
f}3. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECHETO N. 7.692 -

úE

20

DE AGOSTO DE

1941.

OtttOí'(Ja a Estanislau Novaclci concessão para o ap?'oveitamento de
ene?'(Jia hidráulica até duzentos e setenta e quatro (274) /rW,
corre.spondentes à descarga de de1·ivação de mil (1.000) litros e à
altura de queda de vinte e oito. (28) rnetros, numa queda d'áuna
sit-uada no rio Preto, no distrito de Matos Costa, municipio e comw·ca de Porto União, Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere
o art. 74, letra a da Constituição e nos termos dos arts. 150 do Código
de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) e art. 8.0 do
decreto-le! n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.0 É outorgada a Estanislau Novacki concessão, respeitados os 'direitos de outrem, anterior e legalmente adquiridos, para o
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aproveitamento de energia hidráulica até duzentos e setenta e quatro (274) kW, correspondentes à desc~rga d~ derivação de mil
(1.000) litros e à altura de queda de vmte e 01to (28), metros, numa
queda d'água situada no rio Preto, curso de águas publicas muniCIpais, no distrito de Matps Costa; município e comarca de Porto União,
Estado de Santa Catarma.
Parágrafo único. A energia a ser aproveitada será 'destinada ao
uso exclusivo do concessionário.
Art. 2.0 A título de exigências preliminares das contidas no artigo 158 do Código de Aguas, e que, por isso. mesmo, deverão ser
tmmpridas integralmente, sob pena de ficar de nenhum efeito o presente decreto, o concessionário obriga-se a:
I - Apresentar dentro do prazo de um (1) ano, contado da
data do rcgisto deste decreto· na Divisão de Aguas, em três (3)
vias:
a)
dados sobre o regime do curso d'água a aproveitar, princivalmente os relativos à descarga de estiagem e à de eheia, assim
como a variação do nivel ·d'água a montante e a jusante da fonte de
energia a aproveitar;
b) planta, em escala razoavel, da área onde se fará o aproveitamento da energia, abrangendo a parte atingida pelo "remous" ·da
barragem; perfil do rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c)
método do cálculo da barragem, projeto, épura, justificação
do tipo adotado; dados geológicos relativos ao terreno em que será
construi da a barragem; cálculo e dimencionamento dos vertedouros,
~.>omportas, adufas, tomada d'água, canal
de derivação, disposições
que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes; secções longitudinais e: transversais; orçamento;
d) condutos forçados; cálculo e justificação do tipo adotado;
planta e perfil com todas as indicações necessárias, observando as
seguintes escalas: para as plantas, um por duzentos (1/200) e, para
os perfís, horizontal um por duzentos (1/200), e vertical um por cem
{1/100); cálculo e projeto da chaminé do equilíbrio, se indicada; assentamento e fixação dos condutos forçados por meio de pilares,
pontes e blocos de ancoragem, seus cálculos e desenhos; orçamento;
e) edifício da ,usina; cálculo,. projeto e orçamento; turbinas,
justificação do tipo adotad~, seu rendimento, em diferentes cargas,
em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; indicação da velocidade
característica, de embalagem ou de disparo, sentido de rotação; reguladores de velocidade e aparelhos de medição; desenho das turbinas; tempo de fechamento; canal de fuga, etc.; orçamentos respectivos.
li - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições das normas
seguintes\ que estiverem em vigor:
a) Verband Deutscher Ingenieure (V, D, L);
b) American Society Mechanical (A, S. M,);
c) British Enginem'ing Standards Association (B, E, S, A,),
Parágrafo único. Não serão aceitos cartéis ou normas inferiores
aos acima estipulados, sejam ou não deles derivados.
III - Registar o presente decreto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 de janeiro de 1935,
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IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um (1)
mês, contado da data da publicacão da aprovacão da respectiva minuta pelo l\Hnistro da Agricultura.
V - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas,
para os fins de registo de que trata o decreto n. 13, de 15 de
janeiro de 1935, sessenta (60)' dias depois de· registado no Tribunal
de Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
pi\eparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta
{30) anos, contados da data do registo do respectivo contrato na Di''ísão de Aguas.
Art. 5.o Findo o prazo da concessão, as instalacões de aproveitamento de energia hidráulica reverterão para o patrimônio do Governo do município de Porto llnião, mediante indenizacão do seu
~ust.o histórico, isto é, do capital efetivamente gasto menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Governo do município de Porto União, não fizer uso
desta faculdade, fica livre ao concessionário obter prorrogação da
concessão ou repor, por sua conta, o curso d'água no seu respectivo
Estado.
§ 2.0 Para efeito do parágrafo anterior fica o concessionário
obrigado a dar conhecimento ao Governo Federal da decisão do Governo do município ele Porto União, e a entrar com o requerimento
de pronogação ou desistência desta ou revisão, conforme for, nos
seis (6) últimos meses de vigor da concessão.
Art.. 6.0 O concessionário fica obrigado a reservar dez (10 o/o)
por cento da descarga para. serviços públicos federais, estaduais ou
municipais.
Art. 7.0 O concessionário -gozará, desde a data prevista no número V do art. 2.0 e enquanto esta concessão vigorar, dos favores
constantes do Código de Águas (art. 151 e 161).
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições om contrário.
Rio de JaneirO, 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO

VAn.GAS.

Carlos de Souza Dual'te.

DECBETO N. 7.696

DE

20

DE AGOSTO DE

1941

Reti[ica os decretos ns. 6.648 e 6.649, de 30 de dezembro de 1940

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam retificados os decretos ns. 6. 648 e 6. 649,
de 30 de dezembro de 1940, na parte referente às despesas, as quais
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serão levadas à conta da subvencão concedida pela União, nos termos
do decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938, e não a dos recursos a
que se referem os mencionados decretos.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V ARG'AS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 703-

DE

22

DE AGOSTO DE

19H

Modifica o art. 1.0 do decreto n. 7.149, de' 9 de maio de 1941

O Presidente· da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e
Considerando que o cidadão brasileiro Antonio Pacifico Homem
JuniOr está autorizado a pesquisar minério de manganês no lugar
denominado "Báia ", situado no distrito de Conselheiro Mata, município de Diamantina, e bem assim nos lugares denominados "Ja-.
caré" e "Poções", situados no distrito de Augusto Lima, ,,m,u,n,i,cípio
de Buenópolis, Estado de Minas Gerais, pelo decreto n. 7 .119, de
9 de maio de 1941;
Considerando que, por equivoco do aut.Q,.rizado, a poligonal de
delimitação da área da pesquisa descrita no decreto não se conforma
Com a definição real da área no terreno;
Considerando, finalmente, qu o concessionário apresentou nova
planta retificando e ampliando a anteriormente apresenta e tendo
efetuado o pagamento da taxa- de decreto na importância d um
conto de setenta mil réis (1 :070$0);
Decreta:
Art. 1.° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 7 .149, de 9 de
maio de 1941, que autoriza Antonio Pacifico Homem Junior a fazer
pesquisa de minério de manganês nos lugares denominados "Báia'',
''Jacaré" ·e "Poções", municípios de Diamantina e Buencípolis, do
Estado de Minas Gerais, artigo esse que passará a ter a seguinte
redação-: Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Pacifico
Homem Junior a pesquisar minério de manganês no lugar denominado "Báia, situado no distrito de Conselheiro Mata. mtmicít'io de
Diamantina "e nos lugares denominados "Jacaré" e "Poções", distrito de Augusto de Lima, município de Buenópolis, do Estado de
Minas Gerais, ·numa área de quatrocentos e setenta e nove hectares
e quarenta ares ( 479,10 Ha.) delimitada por uma Jinga poligonal
fechada de doze (12) lados, tendo um vértice a mil cento e quarenta
mtros (1.e140 m) da confluência do córrego Bandeira com o rio
Pardo Grande. no rumo oito graus noroeste (8° NW) e cujos lados,
a partir desse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos, ná Ç>rdem d sucessão; trzentos e quarenta metros
(340 m), setenta e seis graus noroeste (76° NW); quinhentos e vinte
metros (520 m), quatorze graus nordeste (14° NE); ·quatrocentos
metros (4.00 m), setenta um graus noroeste (71° NW); trezentos
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c sessenta metros (360 m), quarto~e graus nordeste (111° NE); mil
setccenta e vinte metros (1. 720 m), quarenta e seis graus nordeste
( 46° NE) ; oitocentos e oitenta metros (880 m), quatorze graus nordeste (14° NE); setecentos e vinte metros (720 m), setenta graus
sudest (70° SE) ; novecentos e setenta metros (970 m), quatorze
graus sudoeste (H9 S\V); mil setecentos c,vinte m'etros (1.720 m),
quarenta e seis graus sudoeste (46° SW); cinco mil tr-ezentos c dez
metros (5.310 m), trinta graus c quinze minutos sudeste (30° 15'
SE); .•quinhentos metros (50(} m), cinquenta e nove graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (59° 45' SW); quatro mil oitocentos
e oitenta metros ( 4. 880m) e trinta graus e quinze minutos noroeste (30o 15' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condiçõs do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, X e outras do citatdo Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. s.o O título da autorização de pesquisa a que se refere o
decreto n. 7.149, de 9 de maio de 19111; terá como seu necessárw
complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.o A presente modifi'cação do decreto pagará a taxa de
três contos novecentos e trinta mi lréis (3 :93080) c será transcrita
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Hevogam-se as disposições em contrário.
l1io de Janeiro, 22 de agosto ele 19111, 120. 0 da Independência
c 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 726 -

DE

26

DE AGOS'l'O DE

191! 1

.lJodi{ica o decreto n. 6.525, de 12 de novembro de 1940
O Presidente da República, usando- da atribuiç.ão que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituiç.ão, resolve modificar o artigo 2.0 do
decreto n. 6. 525, de 12 de novembro de 1940, que passará a ter a seguinte redaç.ão:
Artigo 2.0 As despesas que forem realmente efetuadas, até o m<l.ximo do orç.amento ora aprovado, na importância total de 89:063:$104
(oitenta e nove contos sessenta e três mil cento e quatro réis), depois
de apuradas em regular tomada de contas correrão por conta da SLlbvenção da União, de acordo com o decreto n. 5.2.51, de 12 de fevereiro de 19:í0.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7. 727 -

DE

26

DE AGOS'l'O DE

19/d

Ap1•ova .Projeto e o1·çarnento para ob1·as no eclificio da· Administração
do Port-o de Ang.ra dos Reis

O Presidente dn Revública, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovc,dos o projeto e Ol'l)i.lmento na hnportância de 25:422$650 (vinte e cinco contos quatrocentos e vinte e dois
mil seiscentos e cinquenta réis), que com este baixam, rubricados pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração
do Ministério da Viação e Obras Públicas, pàra a construção ele um
portão de ferro e ca1çamento do pátio em torno do edifício da Administração do Porto de Angra dos Reis.
Parágrafo único. As despesas que forem realmente efetuadas até
o máximo do m·(~-am>'l1to ora aprovado, depois de apuradaS em regular
tomada J.e contas, serão levadas à conta de capital do porto, nos termos
do contr-ato em vigor.
Rio ele Janeiro, 26 de agosto de 19H, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
LiE'l'ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lirn..a.
Dl~CRETO

N. 7. 729 -

DB

26

DE

AGOS'ro

o;~ i ~1.'1 t

ApJ'O'Va p1•ojeto e o1·çarn..eni.o pm·a a constrttção de iPn de;mio nu
ção de Ita:ú, da Cp·rn1Janhin Moaiana de Estradas de Ferro

~.~sta

O Presidente da República, usando da atribt.u~,ü;_) que lhe t:onfere o artigo 7 4, letra d, da ConsLituiç.ão, decreta:
Artigo l'mico. Ficam aprovado's o projeto e 0'-'çrurcmto. que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçarnento do
Departamento ele Administração do Ministério da \'i~Lçãn e Obras
Públicas, para a construÇào de um desvio na estarfío do Uaú, linha
de Tuiutí a Passos, da Companhia Mogiana de EsLrada~ de Ferro.
Parágráfo único. As despesas que forem rtnlmente efetuadas
até o máximo do orçamento ora aprovado, na impoctlmcia total de
18:1151$730 (dezoito contos quatrocentos e cinquerla c urn --mil selecentos e trinta réis), depois_ de ápuradas em regular tomada de
contas, correrão por conta do terço da arrccadaçãv cb taxa <1diôonal
de 10o/o sobre as tarifas em vigor naquela ferrovia, :Jestinado a obrJ-s
de carater urgente, no programa do quadriênio de 1!)3•3-10-H.

Rio de Janeiro, 2G de agosto de 19H, 120.0
53.o da República.
GE'fULIO

d~1

Independência e

VARGAS.

João de Mendonr,a Lima.
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DECRETO N. 7. 762-

DE

1

DE SE'l'EMBRO DE

Autoriza desapropriação de terrenos e mananciais
Fér'l'ea do Rio Grande do. Sttl

1941

para

a

V·iaçtlo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, e de conformidade com o art. 3.0
do decreto-lei n. 3. 365, de 21 de junho do corrente ano, decreta:
Artigo único. São declarados de utilidade pública, para o fim de.
desapropriação pela Viaçao Férrea do Rio Grande do Sul, os terrenos
e mananciais de propriedade atribuida ao casal Francisco de Mol'aes
Gomes e necessários à instalação hidráulica existente no km 102 d:1
linha de Santa Maria-Marcelino Ramos, os quais se acham compreendidos na área de 129.777,36m2, entre as estacas 3.657+10 a 3.677 e
3.677 a 3.686+3,50 das variantes da- referida linha, representada na
planta que com este baixa, rubricada pelo Diretor da Divisão de Orçarhento do Departamento de Administração do Ministério da Via~~ão
e Obras Públicas.
Parágrafo único. As despesas que forem feitas com a desapropriação em causa até a importância de 50:853:;i5 (cinquenta contos
oitocentos e cinquenta e três mil e quinhel).tos réis), se1•ão levadas à
conta de capital da União nos termos do parágrafo único do art. 1.0, do
decreto-lei n. 552, de 12 de julho de 1938.

IUo de Janeiro, 1 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.o da República.
GE'fULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECHETO

~.

7. 822

-DE

1o DE SETE.i\IBRO DE 1941

Ap1·ova e manda executm· o B.egu~amento dos uniformes para o pessoal da Marinha MeJ'cante

O Presidente da República, resolve aprovar e mandar executar
o Regulamento dos Uniformes para o pessoal da Itlarinha Mercante,
que tt este acompanha, assinado pelo Vice-almirante Henrique Aristides Guiltiem, Ministro de Estado dos Negócios da Marinha; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 19/d. e 53. 0 da República.

120.0 da Intendência
GE.."l'ULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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Regulamento para os uniformes do pessoal
da Marinha Mercante Nacional
TíTULO I
Generalidades

CAPíTULO I
DA DESIGNAÇÃO DOS UNIFORMES

Art. 1,0 O pessoal da Marinha Mercante, em virtude do que
estabelece o Regulamento para as Capitanias de Portos (R. C. P.)
usará a bordo dos navios em que servir os uniformes estabelecidos
por este Regulamento e de acordo com as disposições nele c.ontidas.
Art. 2.0 Os uniformes a que se refere o artigo anterior, com
distintivos correspOndentes às categorias, funçües e especialidades
adiante enumeradas, serão assim designados:
1.0 ou azul
2.o ou branco
3.o ou mescla.

Art. s.o Entender-so-á por "uniformes do dia", uma das combinações dos uniformes do artigo 2.0, cujo uso será obrigatório para
todos os tripulanles por determinação e a critério do respe_otivo
capitão.
CAPíTULO II
DAS CATEGORIAS E ESPECIALIDADES DO PESSOAL DA MARINHA MERCANTE

Art. 4.0 O pessoal da Marinha Mercante está dividido em três
categorias, a saber:
a) Oficiais da Marinha Mercante;
b) Praticantes e alunos da Escola de Márinha Mercante;
c) Pessoal Subalterno da Marinha Mercante.
Art. 5.o O pessoal subalterno da Marinha Mercante subdividese ainda em:
a)
Graduados da Marinha Mercante;
b)
Marinhagem.
Parágrafo único. As camareiras são classificadas, de modo especial, corno fazendo parte da marinhagem.
Art. 6.0

Pertencem à categoria dos oficiais da Marinha Mer-

~ante:

a)
b)
c)
d)

Capitão de Longo Curso;
Capitão de cabotagem;
Primeiro piloto;
Segundo piloto;
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e) Capitão fluvial e Capitão Regional;
f) Piloto fluvial e Piloto Regional;
g)
Primeiro rádio-telegrafista;
h) Segundo rádio-telegrafista;
i) Conferente de carga;
j) Primeiro maquinista-motorista;
k) Segundo maquinista-motorista;
l)
Terceiro maquinista-motorista;
m) Médico;
n) Dentista;

o)

Primeiro comissarw;
Segundo eomissário.

p)

Art. 7.o Pertencem à categoria do pessoal subalterno da Marinha Mercante:
1.o a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Graduados:

Práticos;
Mestres;
Contra-Meslres;
Enfermeiros;
Carpinteiros;
Artífices;
Arrais;
Condutores;
Escreventes;

z.o a)
b)

c)
d)
e)
f)

Marinhagem:

Marinheiros;
Moços;
Eletricistas;
Foguistas;
Carvoeiros;
Taifeiros em geral.

§ 1.0 Os taifeiros em geral compreenderão:
a}
b)

c)
d)
e)

Cozinheiros;
Padeiros;
Barbeiros;
Camareiras;
Taifeiros Pl'Opriamente ditos.

Art. 8. o Para o pessoal marítimo da Marinha i\fercante, as
especialidades a distinguir nos uniformes, São as seguintes:
1.0 a)

Para .os oficiais da Marinha 'Mercante:
Náutica;
Rádio-telegrafistas;
Conferentes de carga;
Maquinistas-motoristas;

b)
c)
d)
e)

MédiCc.~;

f)
g)

Dentistas;
Comissários;
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z.o a)

b)
c)
d)
e)

Para os graduados:

Práticos;
Mestres.
Arrais.
Condutor maquinista.
Condutor motorist~.
Enfermeiro.

f)
g) Escrevente.

s.o - Pal'a a marinhagem :
a) Marinbeiro.
b) Moço.
c) Eletricista.
d) Foguista.
e) Carvoeiro.
f) 'raifeiro em gel'al.
TiTULO li
Dos

uniformes~

CAPíTULO IIl
DA COMPOSfÇÃO DOS UNIFORMES DOS OFIC!AIS DA

::\lARINHA MERCAN'rE

Art. 9. 0 Os uniformes de que tratam os artigos anteriores possuirão os distintiV,os correspondentes à categoria e especialidade dos
oficiais da Marinha Mercante e serão cornposto"s das seguintes peças,
adiante descritas:
1. 0 - - Dolman azul, de modelo adiinlc descrito, com o3 botões
da frente e dos bolsos, visiveis; distintivo da companhia em metal
e esmalte, na gola; platina com distintivo da categoria e especialidade; calça da mesma fazenda; boné com capa branca; borzeguins de
couro preto, com meias pretas; camisa e colarinho brancos.
2.0 - Dolman branco, de modelo igual a:o azul; calça ela me3ma
fazenda, distintivo da companhia üa gola; plati.nas; boné com capa
branca; sapatos e 'meias brancas, .camisa e colarinho brancos.
3. 0 - Dolman mescla, feitio -dos demais, tendo os botões da frente
e dos bolsos invisiveis; distintivos de categoria e especialidade de
cadarço e retrós pretos, colocados nas passadeiras; calça da mesma
fazenda; boné com· capa branca; borzeguins de couro preto; meias
pretas.
4. 0 - Roupa de trabalho (macac.1.o) de brim mescla, sem distintivos.
Art. 10. As roupas de agasalho ou de abrigo cons~arão ele:
Japona, de pano piloto azul ferrete, passadeiras com distintivos e duas ordens de botões- pretos;
2.0 - Sob1·etudo, de pano piloto azul ferrete, passadeiras com
distintivos e duas orden~ de botões pretos;
3.0 - Capa de borracha preta, com chapéu, botas ou ga'lochas de
borracha.
1. 0
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CAPíTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DOS UNIFORMES DOS PRA'l'ICANTES E DOS ALUNOS DA ESCOLA
DE MARINHA Mli:RCANTE

Art. 11. Os uniformes dos Praticantes e dos Alunos da Es~ola
de Marinha Mercante são os mesmos dos oficiais, 0om oS distintivos
correspondentes aos praticantes e alunos, exceção do macacão, qÚe
não terá distintivos.
CAPíTULO V
DA COMPOSIÇÃO DOS "UNIFORMES

DOS GRADUADOS

ArL. 12. Os uniformes dos graduados da Marinha Mercante possuirão os distintivos correspondentes à categoria e especialidade do~
graduados e serão compostos dns seguintes peças:
1. 0 Dolman azul ,de modelo adiante descrito, com os botões
de frente e dos bolsos invisíveis, distintivo da companhia na gola;
distintivo de categoria e especialidade na manga esquerda, a 10 eentírnelros ela parte inferior dil mesma; calça da mesma fa:wnda; boné
com capa branca; borzegums de couro preto com melas pretas; camisa e colarinho brancos.
2. 0 Dolman branco, de modelo igual ao azul; <:alça da mesma
fazenda; boné com capa branca; Süpatos e meias brancos; camisa 011
camiseta e colarinho bl'ancos.
3.0 - Dolman mescla, de feitio dos demais, distintivos em retrós
preto; boné com capa branca; borzeguins de .couro preto; meias pretas; camiseta branca.
4. 0 lloupa de trabalho (macacão), de brim Caqui, sem distintivos.
§ 1. 0 Os práticos terão na gola o distintivo d0 sua corpot'nção.
§ 2. 0 O pessoal que· fizer praticagem individu<~l não usará distintivo na gola.

Art. 13. As roupas de agasalho ou de abrigo constarão de:
1. 0

Japona ou sobretudo, de pano piloto azul ferrete com duas
ordens de botões pretos e distintivo em retrós ·vermelho, na manga
esquerda, a 10 centímetros da exlremidade inferior da mesma.
2.0 ..:...... Capa de borracha preta. com chapéu, botas on galochas
de borracha preta-.

CAPíTULO VI
DA COMPOSIÇÃO DOS UNIPORM~S DA MARINHAGEM

~ ASSE11'IELI-IAD08

ArL. 14, Os uniformes para a marinhagem constarão de:
1.0 - Camisa e calça azues, de modelos adiante descritos; chapéu branco; distintivo em retrós vermelho, na manga esquerda, a 10
c.enlímetros da parte inferiOr da mesma; borzeguins de com·o prc,~o:
meias pretas; camiseta branca.
2.0 - Camisa e calça brancas. chapéu branco; distintivo em retrós vermelho, na manga esquerda, a 10 centímetros da parte inferior
da mesma; borzeguins de couro preto; meias pretas; camiseta branca.
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3.o - .Camisa e calça mesclas, cha.pêu branco; distintivo em
retrós vermelho, na manga esquerda, a 1O centímetros da parte inferior da mesma; borzeguins de couro preto~ meias pretas; camiseta
bi·allca.
Art. 15. Os uniformes para os dispenseiros e copeiros constarão
rle:

1.0 - Jaqueta de brim branco, peito de traspasse, frente fechada, gola em pé; ·Calça de flanela azul marinho (a do dolman azul);
camisa e colarinho brancos; sapatos pretos; meias pretas.
2.o - Dolman e calça de flanela azu'l marinho, de modelo adiante
descrito, distintivo de retrós vermelho, na manga esquerda, a 10 centímetros da parte inferior da mesma; boné" branco; camisa c colarinho brancos; borzeguins de couro preto; meias pretas.
3.0 - Dolman e calça brancos, de modelos, adiante descritos;
distintivos de retrós vermelho, na manga esquerda, a 10 centímetros
da parte inferior da mesma; boné branco: camisa ou camiseta e colarinho brancos; borzeguins de couro preto; meias pretas.
4.0 Dolman e calça mesclas, de modelos adiante descritos;
distintivos de retrós vermelho. na manga esquerda, a 10 centímetros
da parte inferior da mesma; chapéu branco, camiseta branca; borzeguins de eouro preto; meias pretas.
Parágrafo único. O 1. 0 unifol'me será usado em navios de passageiros, durante as refeições, quando determinado pelo Capitão.
Art. 16. Os uniformes para os demàis taifeiros e assemelhados
serão os de números 2, 3 e /1 do artigo anterior.
Parágrafo único. O uniforme das camareiras ~erá regulamentado pela D. M. M. c aprovado pelo Ministro da Marinha.
Art. 17. As roupas de agasalho c abrigo para a marinhagem e
assemelhados constarão de·.
1.0 - Camiseta de flanela azul-mat'inho, para frio, com gola alta.
2.o - Japona de pano piloto az.ul ferrete com quatrO ordens de
botões pretos.
s.o - Capa ele borracha, preta, com chapéu, galocha:; ou botas de
borracha, tambem p~'etas.
'fíTULO
Descrição das

!li

peças dos uniformes

CAPíTULO VII
PEÇAS

DOS

UNIFOR11"1ES

DOS

OFICIAIS

Art. 18. As pecas dos uniformes dos oficiais obedecerão às
descrições:
1.~ Peças de vestir:
a) Dolman azul - De flanela azul ferrete, folgado; gola em pé,
folgada. fechando direito por meio de colchetes, com altura não maior
de 5 em nem menor de 3 em; comprimento até a prega giúteá; uma
ordem de cjnco botões dourados tamanho grande, sendo o inferior na
altura da cintura, o superior 3 em abaixo da costura da gola e os
demais em intervalos iguais entre esses dois. Os botões devem ser
dispOstos/de modo a abotoar; quatro bolsos por fora, com portinholas,
fechadas por botões ele tamanho médio;
~eguintes
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b) Dolman branco -: De brim (liilho, meio linho ou algodão),

modelo igual ao de flanela;
c) Dolman mescla - Modelo semelhante ao de flanela, com botões invisíveis na frente e nos bolsos. Passadeiras flexiveis, cosidas
r~o ombro e abotoando com um botão de pressão à gola;
d)
Calças Para os dolmans acima descritos, confeccionadas
com o mesmo material dos dolmans, direitas, suficientemente coillpridas a cair sobre o pé, sem pestanas nas costuras e sem bainha visivel,
com dois bolsos na direç.ão das costuras laterais e m;n posterior e
fJassadeiras de tunel para uso do cinto;
e) Japona- De pano piloto azul ferrete, folgada. Comprimento
até o extremo do dedo médio, com o braço naturalmente cai do. Duas
ordens de cinco botões, sendo o 1.0 na altura do pescoço, para abotoar
com a gola levantada; os outros em intervalos iguais. Ordens de botões formando linhas retas e abrindo ligeiramente de baixo para cima.
Afastamento dos botões: do par inferior, 11 a 12 em; do 4.0 par, 13
a 14 em, Botões pretos, ,de 30 mm, exceto Os do pescoço, que serão
pretos e chatos, todos cosidos. Gola de 10 a 12 em. Dois bolsos laterais horizontais com portinholas em altura entre o 1.0 e o 2.0 pares
de botões, junto à gola; passadeiras cosidas no ombro e abotoando
com um botão, junto à gola; distintivos nas passadeiras;
f) Sobretudo - · De pano piloto azul ferrete, folgado; peito de
traspasse: ·urna presilha atrás na altura da cintura; comprimento
até 20 em abaixo da rótula. Duas ordens de seis botões; os inferiores
na altura do plano do perínco, os superiores na altura do pescoço,
vara abotoar com gola levantada; os outros em intervalos iguais.
Ordens de botões formando linhas retas e abrindo ligeiramente de
baixo para cima. Afastamento dos botões: do par inferior, 12 a 13 em;
do 5.0 par, 14 a 15 em. Botões pretos, tamanho grande, exceto os do
pescoço, que serão pequenos, todos cosidos. Gola de 1O a 12 em· de
largura. Dois bolsos laterais horizontais com portinholas entre o 1.0
e o 2.0 pares de botões; abertura atrás. D_istinlivos nas passadeiras.
3.0 - Calçados - Borzeguins pretos e sapatos brancos, lisos.
4. 0 - Platinas - Feitas de uma armação plana de couro flexível, com -140 mm de comprimento por 57 mm de largura, forradas
de pano azul ferrete. tendo n0 vértice um botão tamanho médio um
r.ouoo abaixo e distintivo da respectiva especialidade de metal dour
rado, seguido do da categoria.
5.0 - Roupas de trabalho (macacão) - Inteiriço, de brim mesr;la. feitio comum.
6.0 Distintivos para as várias categorias e especialidades dos
Oficiais da Marinha Mel'cantc:
A) De fio de cobre dourado com 3 mm de largura, iguais ao
desenho, colocados nas platinas; de cadarço preto, da mesma espessura e colocados nas passadeiras do mescla. Esses distintivos de ca~
tegoria deverão ser usados da seguinte forma:
a)
Quando se tr(lU:\I· cte navio que deva ser comandado normalmente por capitão de iongo curso:
Capitão - quatro;
Imediato - três;
b) Quando o navio de. v a ser comandado normalmente por capilão
de c.abotagem :
Capitão- três;
Imediato- dois;
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c) Quando o navio deva ser comandado nOrmalmente por pri ...
meiro piloto:
Capitão- dois;
Imediato - um:
d)
Quando o navio deva ser comandado normalmente vor segundo piloto:
Capitão e imediato- um;
e)
Os primeiros maquinistas ou motoristas, primeiros com1ssái·ios e primeiros médic~os terão o mesmo distintivo de categoria Que
,1 imediato;
f) Os primeiros--pilotos, segundoS maquinistas ou motoristas, segundos comissários, segundos médicos, primeiros rádio-telegrafistas e
dentistas terão um distintivo de categoria a menos que o imediato,
excetuando-se o caso do imediato ter apenas um, quando terão o mesmo· número;
g) Os terceiros maquinistas ou motoristas, segundos pllotos, segundos rádio-telegrafistas e conferentes de carga terão apenas um
distintivo de categoria;
h) Capitão Fluvial e Capitão Regional - Dois, ocupando 2/3 da
largura da platina. de acordo C\)ni o desenho anexo;
i) Piloto Fluvial e Piloto Regional - Um, ocupa11do 2/3 da largura da platina, de acordo com o desenho anexo;
j) Quem exercer função de categoria inferior à da própria carta
nsará o distintivo de categoria da funf}ão que exercer.
B) Distintivos para fun&'Ões e esy;ecin.lidades:
a) Distintivos de especialidade.~:
Pessoal de ná·utica- Uma estrela de cinco pontas em metal dourado. com a'3 dimensões do desenho.
Maqv.inistas e motm·istus - Uma h61ice de m-eta! dourado com
as dimensões do dc~;cnho.
Comissários - Duas penas cruzadas de metal dourado, com as
àimonsõcs do desenho.
Médico - Um caduceu de metal dourado, com as. dimensões do
desenho.
Dentista - Um caducou de metal dOl~rado, com as dimensões do
desenho e encenada dentro de um círculo do mesmo metal.
Rádio-telegrafista - Uma c1mtelha de metal dourado, com as
dimensõ-es do de-se.nho, partida em cinco parte.c; e inclinada de 45.o
para traz, com a ponta para baixo e par· a a frente. A grossura dll
parte superior diminuirá gradualmente até à ponta.Con[erente d(J caTga - Distin7ivo do decreto n. 22.831, de 15 de
junho de 1933, conforrne o de2-enho anexo.
bF Disti~ntivo pa1·a função:
Capitão - Um círculo de 30 mm de diâmetro, de metal àourado
circunscrevendo a estrela da especialidade.
Imedinto -Um retângulo de 30 rum por 20 mm, de metal dourado.
tendo no meio a estrela da especialidade.
Os distintivos serã_o aplicados nas. r latinas e passadeiras, conforme os desenhos contidos no album que acompn:nha o presente Re-
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guiamento, exceto o de funç.ão,· que será sempre usado na manga esquerda a 1 o, em da parte inferior da mesma.
7. Botões - Convexos, dourados, com os seguintes diâmetros:
grande, 20 mm, médio, 13 mm, pequeno, 11 mm. Desenhados conforme o modelo constante do album.
8. Bonet branco:

aoo;

a) Armação de couro com pala tambem de couro inclinada de

a parte s;uperior da pala deverá ser de couro preto envernizado
e a inferior forrada de marroquim preto; forro de tecido preto, protegido por celofane, tendo estampado- no centro, em dourado, uma
âncora e abaixo da mesma os seguintes dizeres: "Marinha Mercante
Brasileira";.
b) Capa de bonet- De brim branco. O feitio deve ·Ser dado no
bonet por meio de uma armação interna.
c) Emblema - Conforme o desenho anexo, compor-se-á de uma
âncora circundada por uma espia, ambas bordadas em dourado-; tudo
sobre fundo de pano azul ferrete e fixo numa fita' de seda preta, trançada em quadrinhos de 35 mm de largura. A âncora deverá ter 2 em
de altura e 3 mm de grossura e a espia 5 mm de largura;
d) Fiel - Dourado, de 6,q mm, forrado de courinho amarelo,
preso por dois botões dourados de tamanho pequeno.
Parágrafo único. Nos uniformes de mescla, os distintivos serão
bbrdados em retrós preto, nas passadeiras, guardando a mesma arrumação das platinas.
CAPITULO V:III
PEÇAS DOS UNIFORMES DOS PRATICANTES E ALUNOS DA ESCOLA DE MARINHA
MERCANTE

Art. 19. Todas as pecas d9s uniformes dos

pratic~ntes

e alunos

da Escola de Marinha Mercante, são idênticas às dos oficiais com as

seguintes restriQões:
a) as platinas e passadeiras dos praticantes não terão distintivo
de categoria, trazendo unicamente' o distintivo da especialidade;
b) os alunos da Escola de Marinha Mercante, não usarão platinas
nem passadeiras, bem como distintivos na gola. Trarão nos uniformes azul e branco, a 1O em da parte inferior da manga esquerda, um
distintivo bordado em dourado, em fundo azul ferrete, de acordo com
o der.enho. Este distintivo será fixado à. manga por colchetes e será
em retrós preto, sobre fundo mescla, no unifor-me mescla.
CAPITULO IX
PEÇAS DOS UNIFOR_MES DOS GRADUADOS

Art. 20. As peças dos uniformes dos graduados obedecerão às
di!!scricões abaixo:
1. Peças de vestir:
a). Dolman de flanela azul ferrete, folgado; gola em pé, folgada,
fechando direito po1· meio de colchetes, com altura não maior de 5 em
nem menor de 3 em; comprimento até à prega glútea; quatro bolsos
por foPa com portinhola; botões d.a frente e dos bolsos, invisiveis;
Co!. de Leis - Vol. VIII
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b) Dolman branco, de brim (meio linho ou algodão) em tudo

idêntico ao de flanela;
c) Dolman de brim mescla, em tudo idêntico .ao de flanela;
d) Calças - Para os dolmans acima descritos, confeccionadas com
o me.smo material dos .dolmans, direitas, suficientemente compridas a

cair sobre o pé, sem pestanas nas costuras e sem bainha visiv.el, com
dois bolsos na direç.ão das costuras laterais e um posterior e passadores de tunel para uso do cinto;
e) Japona De pano piloto, azul ferrete, folgada. Comprimento
até o extremo do dedo médio, com o braco naturalmente caido. Duas ordens de cinco botões, sendo o 1.0 na altura do pescoco, para abotoar
com a gola levantada; os outros em intervalos iguais. Ordens de botões formando linhas retas e abrindo ligeiramente de baixo para cima.
Afastamento dos botõe8: do par inferior, 11 a 12 em; do. 4.0 par, 13
a 14 em. Botões pretos, formato igual aos dourados, tamanho de
30 mm, exceto os do pescoço que serão pretos e chatos, todos cosidos.
Gola de 10 a 13 em. Dois bolsos laterais horizontais com portinholas
em altura entre o 1.0 e 2.0 pares de botões. Distintivo no braço esquerdo.
2. Calçados - Borzeguins pretos e sapatos br.ancos, lisos.
3. Disti'ntivos para serem aplicados na manga esquerda dos dotmans· a lO em do punho:
a) Prático - Um prumo dentro de um circulo de 20 mm de diâmetro, metal dourado;
b) Mestre de pequena cabotagem - Uma e.strela de cinco pontas
inscrita em um círculo de 20 mm de dâmetro, rpetal dourado;
c) Cont?·a- mest'f!e - Uma estrela de cinco pontas com as mesmas
dimensões da anterior, metal dourado;
d) Enfermeiro - Uma cruz inscrita em um círculo de 20 mm de
diâmetro. metal dourado;
e) Carpinteiro - Um compasso dentro de um cfroulo .de 20 mm
de diâmetro, metal dourado;
f) Artífice - Um massarico dentro de um circulo de 20 mm de
diâmetro, metal dourado;
g) Arrais - Uma roda de leme em metal dourado;
h) Condutor - Uma hélice dentro de um circulo de 20 mm de
diâmetro, metal dou!'ado:
i) Escrevente - DUas penae cruzadas dentro de um círculo de
20 mm rle diâmetro, metal dourado.
4. Bonet branco:
a) Armação de c·ouro Com pala tambem de couro inclinada de 30
graus; a parte superior d'a pala deverá ser de couro preto invernizado
e a inferior forrada de marroquim-preto; forro Cle tecido preto, protegido. por celofane, tendo estampada no centro, em dourado, uma à'ncora
e abaixo da mesma os -seguintes dizereB: "Marinha Mercante Brasileira"~

b) Capa de boné - Deve ser de brim branco. O feitio deve ser
dado ·ao ·boné por rrieio de uma armação interna .
.c) Emblema - Conforme o desenho anexo, compór-t:ie-á de U'ma
âncóra·· cte metal dourado de 2 em de altura circundada por um friSo
bordado em dourado com três mil!metros de largura, tudo sobre fun-
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do azul ferrete e fixado numa fita de lã preta de 35 milímetros de
largura;
d) Fiel - de couro preto envernizado, 6 mm de- largura.
Parágrafo único. Todos os distintivos terão as dimeru;ões em tamanho natural -dos -desenhos que acompanham o presente Regulamento.
5. Roupa de trabalho (macacão) . Inteiriço, de brim caqui, formato comum,
CAPíTULO X
PEÇAS DOS UNIFORMES DA MARINHAGEM E ASSEMELHADOS

Art. 21. As peças dos uniformes da marinhagem, obedecerão às
descrições abaixo:
1 - Peçr.z,s de vestir:
a) Camisa de flanela de lã azul m·arinho, sem: gola, igual ao desenho anexo;
b) Camisa de brim branco, sem gola, de feitio igual ao da ca'misa
de flanela;
c) Camisa de brim de algodão mescla, feitio das demais.
d) Calças das fazendas e cores acima especificadas para as camiFJas. suficientemente compridas a cair sobre o pé, sem pestanas nas
costurasJ sem bainhas visiveis; com dois bolsos na direção das costuras laterais e um posterior e passadores de tunel para uso do cinto.
e) Japona- Igual a descrita para os graduados;
f) Capa de abrigo -Igual a descrita para os graduados, com chapéu e botas de borracha ou galochas;
g) Camiseta branca, de feitio igual ao desenho anexo .
. 2. ChaP~u - De algodão branco, copa forrada, de seis triângulos
iguais com cerca cl'e 14 em de altura e com as costuras internas arrematadas por uma outra costura dobrada, ou então, revestida de cadarço branco de 1 em, exceto à de ligação da copa à aba, que será revestida de uma carneira feita com uma tira do mesmo tecido, de dois
centímetros de largura. No vértice da parte interna será fixada uma
alça, feita com um cadarço de f em de largura por 2 em de comprimento. A aba do mesmo tecido da copa, dobrada, com entre tela e reforçada ·por cerca de 35 ordens de pespontos, ficará virada para cima
e terá duas larguras de modo que a copa se vá alargando gradativamente, afim de terminar com uma diferença de 8 em entre as circunferências daquelas larguras
3. Calçado - De couro (borzeguin) preto.
4 Distintivos de especialidade e categoria. Para serem colocados
tJo braco esquerdo, a 10 em da parte inferior da manga. Serão bordados em um só pano e cosido nos uniformes. Serão bordados em retrós
d6 cor vermelha, firme, para todos os uniformes, sob fundo do mesmo
tecido. Constarão de uma circunferência .de 40 mm de diâmetro, traçada com uma linha de 3 mm de largura, apresentando na parte central as seguintes variantes, bordadas em retrós da mesma cor:
o

o

a) Marinheiro -

m-etro;

Uma estrela de cinco pontas de 30 mm de diâ-

b) Moço -Uma volta de fiel de 30 mm de comprimento;
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c) Eleiricista - Urna centelha de 30 rnrn de comprimento, partida em cinco partes e inclinada de 45° com a ponta para. baixo;
d) Foguista - Urna hélice de três pás de 30 mrn de diâmetro,
sendo uma delas na vertical, voltada para cima;
e) Carvoeiro - Duas pás de 30 mm de Comprimento, crmad.as,
formando ângulo de goo, com os cabos para cima;
{Q Cos·inheiro, Paif.eiro, Batrbeiro e Taifeiro propriamente dito, as
letras C, P, B e T, respectivamente, de 30 mm.
Art. 22. As peças dos uniformes dos taifeiros e assemelhados,
obedecerão à·s descrições abaixo:
a) Jaqueta de brim branco, co'm peito de traspasse; frente ,fechada
a.té em cima, gola em pé de altura não inferior a 3 em. Duas ordens de
cinco botões comuns de madrepérola, com 20 m:m de diâmetro, formando linhas ligeiramente curvas, sendo os mais baixos na altura da
cintura, os mais altoo na altura do pescoço e os demais em intervalos iguais entre os dois;
b) Dolmans de· flanela aZul marinho, de brim branco e de brim
mescla, das mesmas qualidades dos da marinhagem, e de fejtio igual
ao·dos graduados;
c) Calças de flanela azul marinho, de brim branco e de brim mescla, da mesma qualidade e feitio ,das d'a marinhagem;
d) Borzeguins de couro ·preto;
e) Bonet branco, com âncora dourada de metal.
Art. 23. As roupas de abrigo para a marinhagem e assem-elhados
constarão de:
a) Camisa de lã azul marinhO, para frio,- co~ mangas e gola alta.
b) Japona de pano piloto azul ferrete, igual à doo graduados;

c) Capa de borracha preta com urna fileira de botões pretos e
lisos o1l fechos de metal com chapéu e botas de borracha ou galochaa, tudo de cor preta.
TITULO IV

Disp·osições ·gerais
CAPITULO XI
DO USO DOS UNIFORMES

Art. 24. Os vários Uniformes, já enumerados. serão usados a

bordo. segundo determinação dos capitães ou seus superiore.s hierárquic.oo, obedecendo às seguinte-s normas gerais:
a) os primeiro e segundo uniformes serão obrigatórios, das 8
horas às i9 horas, em .navios. de passageiros e mistos, em viagem ou
fundeados nos portos, desde Que haja passageiros a bordo, só sendo
permitido o uso do terceiro uniforme aos tripulantes que trabalhem
abaixo de cobertas ou em fainas que obriguem ao uso deste uniforme;
b) o uniforme para as refeições em navios de passageiros ou
mistos é sempre o do dia;
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c) em navios de pas.sageiros. sempre que o capitão determinar,
a taifa uSará jaqueta para ·servir o jantar ou qualquer refeição de
gala;
d) em navios cargueiros o uso a bordo dos primeiro e segundo
uniformes só é obrigatório nas entradas e sai das de portos;
e) na região fluvial, de calor exces.sivo, é facultativo o uso do
primeiro uniforme (flanela);
f) o uso do macacão só é permitido em trabalhos que sujem ou
estraguem a roupa, quando poderão ser usados juntamente oom
luvas de qualquer fazenda grossa;
o) os uniform~ da Marinha Mercante serão usados exclusivamente a bordo, conforme dete·rmina o art. 470 do Regulamento para
as qapitanias de Portos, e só excepcionalmente poderão ser usados
em serviço urgente e Re-partições Federais ou cerimônias oficiais
que exijam tal uso;
h) as roupas de agasalho serão usadas com. qualquer uniforme
em época de. frio;
i) as roupas de abrigo só serão usada.s em or.asião de mau
tempo,
Art. 25. Os uniformes constantes do ·presente Regulamento
só poderão ser usados pelo pessoal citado no art. 4.0
Art. 26. O uso indevido de qualquer uniforme ou distintivos
constantes do presente Regulamento, é infração da Polícia Naval e
será punido pelas Capitanias, Delegacias e Agências, com a multa
de cinquenta a duzentos mil réis.
Art. 27. O uso indevido de titulas privativos da Marinha Mercante é tambem considerado infração da Polícia Naval e como tal
será tambem passivel de pena.
Art. 28. Os uniformes e distintivos criados pelo presente Regulamento não trazem direito a honras e regalias milital'es, à exc-eção dos convocados para o Serviço Militar na Armada, que terão
aquelas que forem estabelecidaS em lei.

CAPíTULO XH
DO USO DE MEDALHAS E- FITAS

Art. 29. O uso de medalhas e fitas será permitido nOB primeiro
e segundo uniformes, pendentes de barreta horizontal, colada no
lado esquerdo do peito, a meia distância da costura do ombro para
o meio do peito, entre o 4.0 e 5.0 botões do dolman, ou em altura
equivalente.
§ 1.0 Se as medalhas colocadas lado a lado não coub'erem, pelo
seu número, na barreta, serão dispostas de modo que cada uma se
sobreponha igualmente à segunda, ficando a de dentro completamente descoberta.'
§ 2.0 Cada barreta para uso de fitas sem medalhas não poderá
conter mais de três fitas e no caso de maior número de fitas, as
barretas serão dispostas com intervalo de f em.
§ a.o As barretas serão fixadas de modo invisivel, terão o comprimento necessário para, que fiquem encobertas pelas fitas das
medalhas.
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Art. 30 . .As medalhas só serão usadas em atos solenes nas demais oCasiões só será permitido o uso das barretas de fitaS.

Art. 31. A ordem para uso de medalhas e fitas será, de dentro
para fora e de cima para baixo, a .seguinte: nacionais de guerra,'
militares, humanitárias e estrangeiraS cujo uso for permitido.

CAPíTULO XIII
DO USO DE TRAJES CIVÍS

Art. 32. O uso de roupas civis é p&rmitido em terra, ficando
expressamente proibido permanecer a bordo em traje civil alem do
tempo estritamente necessário para mudá-lo pelo uniforme.
Art. 33. É vedado ao pessoal da Marinha Mercante o uso de
peças do uniforme em mi.stura com outras de traje civil.

CAPíTULO XIV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 34. Os casos omissos serão regulados pelo Ministro da
Marinha, por proposta do diretor geral da Marinha Mercante (D. G.
ld. M.).
'
Art. 35. O uso exclusivo dos· uniformes constantes do preaenta
Regulamento entrará em vigor, obrigatoriamente, a partir de 90 dias
da data da sua publicação.
Parágrafo único. Igual prazo será concedido nos casos reguladoo pelo artigo anterior, a contar da publicação em Boletim da
Marinha. ·Mercante.
Rio de Janeiro, f O de setembro de f9H. Guühem. vice-almirante, ministro da Marinha.

Henrique Aristides
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DECRETO N. 7.834

-DE

H

DE SETEMBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Carneiro de Morais e Silva a
comPrar pedra$ preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer&
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei
n. 466, de 4 de·junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brMíleiro Pedro Carneiro de Morais e Silva, residente em· Marabá, Estado do .Pará, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
jnnho de 1938, ·constituindo título desta autorização uma via autêntica do· presente decreto.
Rio de Janeiro, l i de setembro de 19H, 120.0 da Independêneia
e 53. 0 da RepúbliCll,
GimJLIO

v ARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7. 835 -

DE

H

Autoriza o cidadão brasileiro Olimpio
prar pedras preçiosas

DE SETEMBRO DE
Domingue~

'"41. .

Pinto Junio1' a com-

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e· tendo em vista o decreto-lei
n, 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autoriZado o cidadão brasileiro Olimpio Domingues Pinto Junior, residente em Ituiutaba, Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de 4 de
junho de i938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, l i de setembro de !941, 120.0 da Independência
• 5a.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. 7. 836 -

DE

l i DE SETEMBRO DE !94!.

Atit01"iza o cidadão brasileiro Jovelino Martins a compra,· pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 7 4, letra a, da Constituição, e tendo· em vista o decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
o

Artigo único. Fica autorizado o ejdaclão brasileiro Jóvelino
Martins, residente e·m Barra, Estado da Baía, a comprar ped~as pre-
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ciosas nos terrrios do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de !938, constitUindo. titulo desta autorização uma via autêntica do presente
decreto.
B.io de Janeiro, 11 de setembro de 1941, 120.0 da Independêneia
e 53.o da República.
GETULIO

v ARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 837 -

DE

1! DE SETEMBRO DE 194!.

Ap?·ova Os novos estatutos da Companhia de S(!guros A1•gos FlumAnense, adotados pela Assembléia Geral de acionistas realizada
a 5 de junho de !941.
O Presidente da República:
Ateridendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia de
Seguros Argos Fluminense, com. sede nesta cidade do Rio de Janeiro.
autorizada a funcionar, em operações de seguros terrestres e marítimos, pela carta patente n. 4; de 10 de junho de 1902, resolve aprovar os novos _estatutos da referida sociedade, adotados pela assembléia geral extraordinária dos respectivos acionistas realizada a 5 de
junho de 194i, continuando a mesma sociedade integralmente sujeita
às leis e regulamentoss vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre o
objeto da autorização a que alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, H de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da Rept'tblioa.
GETULIO V A~GAS.

Dulphe · Pinhei•o Machado.

DECRETO Nc 7.840 -

DE

13

DE SETEMBRO DE

194!

Aprova projeto e orçamento para a construção de vdrios melhoramentos na estação de Viçosa, de "The Great Western of Brm;a
Railway Company, Limited"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com
este baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, para a execução de vários melhoramentos, inclusive a construção de uma casa para agente, na estação de Vioosa, Ramal de
Pallllilira dos índios, Linha Sul, de "The Great Western of Brazil
Railway Company, Limited".
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância total de 68 :i25$i82
(sessenta e oito contos cento e vinte e cinco mil cento e oitenta e
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dois réis), depois de apuradas em regular tomada de contas, serão
levadas·. à conta de Capital, nos termos do contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1941, 120.0 da Independllnoia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de M endança Lima.

DECRETO N. 7. 851

DE

18

DE

SETEMBRO

DE

1941

Prorroga por dezoito (18} meses o prazo constante do n. I do art. -2.0
do decreto n. 6. 024, de 24 de juLho de 1940.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere a letra a do art. 7 4. da Constituição e tendo em vista o requerido
pela firma Soares & Cia., decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado por dezoíto (18) meses o prazo a que
se refere o n. I do art. 2.o do decreto n. 6.024, de 24 de julho de
:1940.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120° da

e 53" da República.

Independênc1~

·
VARGAB
Carlos de Souza Duarte
GETULIO

DECRETO N. 7.852

-DE

18

DE SETEMBRO DE

194i

Autoriza o cidadão bras·il.eiro Orlando Martins Fonseca a pesquisar
otb'l'o e associados no munícipio de Porto· de Móz do Estado do Pará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituicão e nos termos do decreto-lei n. 1.9~5,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. f'.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Orlando Martins
Fonseca a pesquisar ouro e associados numa ál'ea de cem hectares
(iOO Ha) situada no lugar Volta Grande do Xingú, distrito de Souzel
do municlpio de Porto de Móz do Estado do Pará e delimitada por um
quadrado de mil metros (1.000 m) de !Rdo, tendo um vértice a três
m11 duzentos e vinte e quatro metros (3.224 m), na direção vinte e
quatro graus quarenta e cinco minutos sudoeste (24°45'SW) da confluência do córrego Grata Seca com o rio Xingú e os lados adjacentes
a esse vértice, rumos: sessenta e sete grauS trinta minutos noroeste
(67°30'NW) e vinte e dois graus trinta minutos sudoeste (22030'SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condieões do art. i6 do
Código de Minas e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e, outras do
citado Código não expressamente mencionadas neste decrl!'to.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se d<J
produto da pesquisa. para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos,
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Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos p.revistos nos números I e U .do citado -artigo 24 e no art. 25 do .mesmo Código.
Art. 4:0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e -40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o O título _da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento' da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Dua-rte.

DECRETO N. 7.853

-DE

18

DE SETEMBRO DE

!94i

Autoriza a cidadã brasileira Ondina Freccia Caruso Macdonald a pesquisa~ carvão de pedra no município de Vrussan,ga, do Estado de
Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, c nos termos .do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: ··
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Ondina Freccia Caruso Macdonald a pesquisar carvão de pedra numa área de sessenta
hectares e cinquenta ares (60,50Ha) situada nos lotes números duzentos e trinta e três (233) e duzentos e trinta e cinco (235) da
Linha Rio Caeté, distrito e município de Urussanga do Estado de
Santa Catarina e devidamente demarcados pela Diretoria de Terras
e Colonização do mesmo Estado. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I,
II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste 'decreto.
Art. 2.o A concessionária. da autorização poderá utilizar-se do
pi:'oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e n. do citado artigo 24 e no art. 25 do me.smo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
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Art. 5.o O Concessionário da autOrização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mes:mo Código,, na forma deste artigo.
Art. 6.o O titulo da autorização de pesquisa, que será ulna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e ciriquenta mil
réis (350$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941., 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de .Souza Duarte.

DECRETO N. 7.854

-DE

18

DE SET .."VrBRO DE

1941

Autodza Monazita e Ilmenita do Brasil Ltda. a lavrar m•eias monazíticas,,zirc6nio e ilmenita no municipio 'de Benevente, do Estado do
Espü'ito Santo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Monazita e Ilmenita do Brasil Ltda. a
lavrar areias monazíticas; zircônio e ilmenita numa área de dezesSeis hectares e cinco ares (16:5 Ha) de terrenos de marinha situados
no município de Benevente do Estado do Espírito Santo e constituída
por uma faixa de cinco mil metros (5000 -m) de extensão conlados a
partir da baía de Guaraparí na direção K povoação de IVIeaipe. ·Esta
autorizac;ão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de· Minas e dos artigos 32, 33, 34 ·e
suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 ·A concessionária- da autorização fica obrigada a ·recolher
aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais,
venciveis em 30 de junho a 31 de dezembro de cada ano. um c meio
por cento (1,5 %) do valor da produção efetiva da mina, em cumprim~nto do disposto no § 3.0 ·do art. 31 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessiOnária da autorização não cumprir qualunel~
das obrigações que lhe incumbam, a autorização da lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. lr:.O As propriedad~s vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub..:.solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos· favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por· título este decreto, qú.e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
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Mineral, após o pagamento da taXa de trezentos e quarenta mil réis
(34D~O).

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de selembro de 19111, 120.0 da Independência e
53.o da Repúbliça.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7.865

~DE

18 DE SETF,MBRO DE•1941

Autoriza o cidadãó brasileiro Sylvio Zebral a pesquisar minério de
mangar.zAs no município de Conselheiro La(aiete, Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
D art. 711, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,

<!e 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: ·

Art. 1.o Fica aulorizado ·o cidadão brasileirO Sylvio Zebral a pesquisar minério de mang-anês no lugar denominado "Pasto do Rosório",
da Fazenda das Bandeirinhas, de propriedade de Colatind Rodrigues
de Freitas,· situado no distrito de Santo Amaro, município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Ger.ais, numa área de dezessete hectares (16 Ha) limitada por um quadrado tendo um dos vértices situado à distilncia de duzentos e cinquenta metros (250 m), rumo magnético setenta e oito graus nordeste, (78° NE) do quilõmetro um (km. 1)
da estrada de rodagem de Bandeirinhas pa:ça Santo Amaro f' cujos
lados adjacentes a esse vértice teem o comprimento de quatroeentos
metroS ( 400 m) e rumos magnéticos, respectivamente, de trinta e
dois graus sudoeste (32o SW) e cinquenta e oito graus surleste
(580 SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do
artigo 16 do Código de Minas e seus números I, I!, III, IV, \'li, IX e
-outras do citado Código não expressamente mencionadas negte decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo soJJre o minério custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, Da forma
do p<.irágl'afo único do art. 24. e do art. ,26 do Código de Minas, se ocorrerem os motivos previstos. nos números I e II do citado art. 24 e
no arl. 25 do me-smo Côdigo.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
.solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 ~~ 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaÇão será fiscalizado pelo
Departamento :Nacional da Produçào Mineral e goz.ará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste a.rtigo.

e

Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa. que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a -taxa de· cento e sessenta mH réis
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{t60f;O) e será tran.scri"tro -no Hvro .própr-io· da Divisão de Fomento d-a

Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de i94i, _120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.857 -

DE 18 DE SF11'EMBRO DE 1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Francisco da Silva a pesquisar
mica e .associados no município de Santa Maria do Suassuí, Estado de Minas Gerais
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lb.e confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. t.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Francisco
da Silva a pesquisar mica e associados numa área de cinquenta hectare" (50 Ha) situada no lugar denominado "Lavra do Córrego Vermelho", distrito de Poaia. município de Santa Maria do Suassuí,
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a cento e oitenta metros (!80 m), rmr;10 leste C~} da
confluência do córrego Vermelho com o córrego Safirinha e cujo.:::
lados adjacentes ·a esse vértice teern os seguintes comprimentOs e orient:l(;ões magnêtica-s: mil metros (LOOO m), norte (N); quinhentos metros (500 m),"' leste (E). Esta autorização 'é outorgada mediante as condições do art. f6 do Código de .Minas e seus números I,
II, !li, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente
mencionados neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
-dos trábalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às scrvidõe~
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5.0 O .concessionário dv, autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7! do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
'(500$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 7. 0 Rtevogam-se as disposições (!ffi contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de f94i, 120.0 da Independência
e 53.0 da República
o

o

o

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua:rte.
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DECRETO N. 7.858 -

DE

53

E.XECUTIVO

18

DE SETEMBRO DE

19/d

.Autoriza a :cídadã ·b1·a.sineü·a .·Maria .Ponte.s Tavares .Albuquerque a
rpesquisar mica e associados no municipio de Santa Maria do
Suassuí, do Estado de Minas Gerais

o ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar i. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n·. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Gódigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Pontes Tavares Albuquerque a pesquisar mic-a e associados em terrenos de propriedade elo Sr. Constante Soares, no lugar denominado "Santa Clara", disLrito de MaranhãO,, município de Santa ·Maria do Suassu1,
Estado de Minas Gerais, numa área de cinquenta hectares (50 Ha)
delimitada por um retângulo tendo um de seus vértices situado a
trezentos 'e vinte e cinco metros (325 rn), rumo setenta c q1Jatro
graus noroeste (7 4° :NW) da confluência dos córregos Santa Clar-a
e Morro e cujos lados teern os seguintes comprimentos e orientações:
magnéticas: mil e duzentos metros (i .200 m), rumo sessenta e ,três
graus trint-a minutos nordeste (63° 30' NE) e ·quatrocentos e .dezP-ss.eis metros e sessenta e seis centímetros (416,66 m), ·rumo
vinte e seis. graus trinta minutos noroeste (26° 30' NW) . Esta autorização é outorgada mediante ns eondições do art. 16 do Código
de Minas e seus números I, II, III. IV, VII, IX e outras do citadrJ
Código ,não expre.s::;amente mencion.adas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o nlinério e ·custeio
dos trabalhos.
Art. 3-.0 Esta autorização será declarada caduca ~ou ·nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código· de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do me,<::. mo Código .
.Art. 4. 0 As .propriedades vizinhas estão sujeitas· às servidões
de solo e sub-saio para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos .favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis
(500$0) e será transcrito no ·Iivro próprio da Divisão de Foment9:
da Producão Mineral do Minjstério da Agricultura.
Art. 7. 0

Thevogam~se

as disposições em contrário.

Rio. de ·Janeiro, 18 de seterllbro de 1941, 120.o da Independência.
e 53.0 da República.
GETULIO

Gol. de Leis -

Vol. VIII

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
42
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DECRETO N. 7.859 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

19!;1

Aut-or-iza o cidadão brasüeiro Victor Remer a pesquisar mica, quartzo
e águas marinhas· no municiPio de Teófüo Otoni, do Estado dê
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra -a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 19'•0 (Código de Minas), decr~ta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Victor Remer a
pesquisar mica, quartzo. e águas marinhas numa área de cinqu'enta
hectares (50 Ha) no lugar denominado "Campina", distrito ·de Itaipé,
município de Teófilo Otoni do Estado de Minas Gerais, área es~a
delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil e trezentos
metros (1.300m) na direção magnética setenta gráus noroeste (70°NW)
da confluência do córrego Gameleira com o córrego João Teixeira ~
cujos lados adjacentes a esse .vértice teem os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: seiscentos e vinte e cinco metros (625 m)
norte (N) e oitocentos metros (800 m) oeste (W) . Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não. expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização pdoerá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24 e
no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para· os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacronal da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos rnh réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GB'I'ULIO V ARGAB.
Ca~rlos

de ,Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.860-

DE

18

DE SETEMBRO DE

19/d

Autor-iza o cidadão brasileiro Kamel Demetrio a pesquisar calcáreo
e quartzo no municipio de ltapeva, do Estado de São PaulO
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e noS termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Kamel Demetrio
a pesquisar calcáreo e quartzo numa área de vinte e quatro hectares
(21* Ha) situada no lugar denominado ·'Bairro do Fria", município
de Itapeva do Estado de São Paulo, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil quatrocentos e vinte e cinco metros
(1.425 m), rumo nove graus trinta minutós sudoeste (9°30'SW) do
quilômetro dezesseis, mais duzentos metros (Km 16 + 200m) da estrada de rodagem ltapeva-Ribeirão Branco e··. cujos ·lados adjacent•?s
a esse vértice teem os seguintes comprimentos e orientações: mil
e duzentos metros (1.200m), Oitenta e seis graus trinta minutos sudoeste (86°30'SW); duzentos metros (200m), três graus trinta minutos sudeste (3°30'SE)'. Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, Il, IIJ, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
·
Art. 2. 0 O concessionário da autorh:ação poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos. ·
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do _parágrafo único do art. 2-4 e do art. 26 do Código de Minas,-·s-e
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. li. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Pro-dução Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de duzentos e quarenta mil
réis (21ro0$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão .de Fomento
da Produção Mineral do, Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência e
53.o da República.
GETULIO V AfiGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRET.O N. 7.86"1-

DE

18

DE SETEMBRO DE

'1941

Autoriza o cidadão ·brasileiro Orville Gomes Rodrigues a pesquisam
grafita e aSsociados no municipio de Santo Antonio- de Padua, do
Estado do Rio de Jane·iro

O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, létra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 {Código de lV[inas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizad-o o cidadão brasileiro OrviUe txomes
Rodrigues a pesquisar grafita c associados ·numa área de vinte e
cinco hectares · (25 Ha) situada em terras da Fazenda Boa VIsta,
pertencentes a Joaquim Alves Ferreira, no municipio de Santo Antônio de Pádua do Estado do Rio de Janeiro e delimitada por um
quadrado de quinhentos metros (500m) do lad-o que tem um vértice a novenla metros (90m), na direc)ão três graus nordeste
(3° NE) magnético da sede da referida Fazenda Boa 'Vista e cujos
lados adja0entes a esse vértice teem, respectivamente, os seguintes
rumos magnéticos: norte (N) e leste (E) magnético. Esta autori....,
zação é outorgada mediante as condiÇões do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Códi-go não expressamente mencionadas nest,e 'decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
pr0duto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca óu nula, na forma do parágrafo único do art. 24. e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos_ nos números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estao sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
~ 40 do citado Código.
Art. 5.0 O -concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Pro'chJ(,'ão 'Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mes·mo Código, na· forma deste artigo~
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste dc'cr·eto, pagarú a taxa de duzentos e cinquenta mil
réis (250$0) e será trans·crito no liYro próprio da Divisão de Fomento da Produção ·Minéril do Ministério da AgricúltÚra.
Art: 7.0

Revogam-se as disposiç.ões em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de :etembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULTO VARGAS.

Carlos de Souza Duart·e.
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DECRETO.· N. 7.862

-.DE

18· DE

57

SE'l'EMBrtO DE 19/d

Autoriza o cidadão b:r.asüe-iro Carlos~ René Contevile· a pesquisar calcáreo e associados no ·mnnicípio de Cant'analo. Estado .do R-io de
Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão, e nos termos do decreto-lei número. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos llené Contevile a pesquisar calcáreo e associados em terreno.'; de propriedade
de José P'urger e Djalma Beda Coube, na Fazenda do Sítio dos Tan~
ques, distrito de Vila. Rio Negro. município de Cantagalo, Estado do
Rio de Janeiro, numa área. de cinquenta hectares (50 Ha;, limitada
por um retângulo tendo um dos vértices situado à dist.âllcia de mil
duzentos e setenta e sete metros e meio (1.277,5m), rumo oitenta
é dois graus e vinte minutos NordesL·e (820 20' NE) do canto Sudeste d·a Estação Vila nio Negro da Estrada de Fer!'O Leopoldina, e
cujos lados adjacentes a esse vél'iicc teem os seguinles comprimentos e orientações: mil· metros ( 1. OOOm), rumo vinte c sete graus
Nordeste (27° NE) e quinhentos metros (500m), rumo seE.scnta e
t.rês graus Sudeste (630 SE). Esta autorização é outorgada mediante
as condições dn art. 1G de Código de l\Hnas e seus números I, II, III,
IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizal.'-se do
_produt0 d:::, pesquisa pat·a fjns de estudo sobre o minério e cust.eio
dos trabalhos.

Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na fOrma do pan\grafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos rios números I e II do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vi~inhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 4O do citado Código.
ArL. 5. 0 O concessionário d·a autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produçüo Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O tít.uló cta autori-zafjão de J)(~squisa. que será urna via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 1.o Revogam-se as disposições em contrário.
1

Rio' de Janeiro, 18 de setembro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duavte.
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DECRETO N. 7.864

-DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Concede à "Horacio Rodrigues & Comp." autorização para funciorwr

como empresa de mineração

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à "Horacio Rodrigues & Comp. 1', sociedade
em comandita, com sede na Capital do_ Estado de São Paulo, autorização para funcionar como empresa de mineração de acordo com o
que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objeto da referida autorizaç.ão.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte
DECRETO N. 7. 865 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Modifica o art. 1. 0 do' decreto n. 7 .239, de 28 de maio de 19H
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, le~ra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro d·e f9.f0 (Código de Mirras), decreta:
ArL. L° Fica alterado o art. 1.0 do decreto n. 7 .239, de 28
de maio de 194.1, que autoriza a "Sociedade CruzeirO do Sul Minérios Limitada" a fazer pesquisa de mí·nério de ouro, no município
de Itabirito do Estado de Niinas Gerais, artigo cs·se que passará a
ter a seguinte redação: - Fica· autorizada a "Sociedade Cruzeiro do
Sul Minérios Limitada" a pesquisar ouro em terras de propriedade
dos Srs. Manoel do Saco, José Marques, Maria Ribeiro Rosa e herdeiros, Joaquim Ribeirn nos a c herdeiros, liartano Gabriel, Antonio
Marques da Costa, José Rosa e herdeiros, herdeiros da Fazenda do
Gapão, Olimpio Pimenta e Irmãos, Benjamin Pimenta e Antonio
Aleixo, situadas no distrito de Bação, município e comarca de Ilabirito, Estado de Minas Gerais, numa área de quinhentos hectares
(500 Ha) delimitada por· um paralelogramo qne tem um dos vérhces sfoluado a quatro mil quatrocentos e trés me-Lros ( 4. 403m),
rumo cinquenta e sete graus· sudoeste (570 S\V) da corifltlência do
ribeirão Saboeiro com o ribeirão Carioca e cujos ..lados teem os seguintes comprimentos e orientações: cinco mH metros' (5. OOOm) ~
rumo· cinquenta e um graus trinta minutos sudeste (51°3Q'SE); mil
e setenta e sete metros (1.077m), rumo cinquenta e sete graus suGueste (57o SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
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VII, IX e outras do citado Código não expressame_lllte mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O título da autorização de pesquisa a que se refere
o deereto n. 7 .239, de 28 de maio de Hl41, terá coam seu necessário
complemento uma via autênti0a deste decreto.
Art. 3.0 A presente modificação de decreto está isenta da taxa
a que se refere o art. 17 do Código de Mmas e será transcrita no
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do l\·Iinistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 19/d. dência e 53.0 da República.

120.0 da Indepen-

GETULIO

VARGAS.

Carlos de So·uza Duarte.
DECRETO N. 7.866-

DE

18 DE SE'I'EMBRO DE 19-U

ReU[ica o art. 1. 0 do decreto n. 7. 327, de 5 de i unho d,e 19H

O Presidente da República, usando da atribuicã'o qnP lhe ;:-,mlfere

o art. 74, letra a, da Constituicão, e nos termos do decreto-lei número 1.985,

d~

29 de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:

Art. 1.° F"ica alterado o art. 1. 0 do decreto n. 7 .327, de 5 de
junho de 1941, que passará a ter a seguinte redação: - Fica autol'izado c cidadão brasileiro Afforu;o Tosta a pesquit-J'ar manganós numa
área de setenta e -cinco hectares (75 Ha) situada em treras de Aurelio 0ouza Pinto, Odilon The:::Jcior'o. de Rezende e José Lucio Braga,
distrito de Ibituruna, município de Bom Sucesso do Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértic·e
situa-d') a seiscentos metros (600m), rumo sessenta e trb graus trinta
minutos nordeste (63° 30' NE) da interseção da Estrada de Rodagem
Ibituruna-Nazaré com o valo que, correndo pelo espigão, faz divisa
entre o<&· municípios de Bom Sucesso c Nazaré e os lados tecm Gs seguintes comprimentos e orientações magnéticas: rnil ~~ quinhent'J:s
metros (1.500 m), cinquenta e seis graus sudoeste (56° b\V); quinhentos metros (500 m), trinta e quatro graus noroest13 (34° :N"W),
respectivamente. ~'ta autorizayão é outorgada mediante as condições
do art. 16 do Código de Minas e seoo números I, Il, !I!, IV. VII, IX
e outras do citado. Código não expressamente mencionada" neste decreto.
Art. 2. 0 O título da autorização de pesquisa a qu.; se refere o
decreto n. 7 .327, de 5 .de junho de 1941, terá como seu neces-sári·'J:
complemento uma via autêntica dili>'te decreto.
Art. 3. 0 A presente modificação de decreto não fica sujeita a
pagamento de taxa, na forma do art. 17 do Código de Jiina:S.
Art. 4.0 Revogam-se as dispos~ções em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setendJro de 1941, 120.0 ela lnrJependência e
53.o da República.
G.ETLJLIO

V AnGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.867 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Outorga· concessão a Josaphat Macêdo para legalizar o aproveitainenta
da energia hidráulica de ·uma queda dágua no 1:io Jorge Pequeno;

Município de Luz, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
a alínea a do art. 74 da Constituição e tendo em vista as disposições
do Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho ele 1934) e do
decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. L 0 É outorgada concessão a J osaphat Macêdo, para legaHzar o aproveitamento de energia hidráulica de uma queda dagua uo.
rio Jorge Pequeno, com um desnivel cfe 4,50 metros e uma vasão de
700 litros por segundo (30,87 kw), no Município de Luz. Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica para serviços
públicos, serviços de utilidade pública e comércio de energia na Cidade
de Luz, no Município de Luz, Estado de Minas Gerais.
Art. 2. 0 O concessionário fica obrigado, sob pena de multa de um
conto de réis (1 :000$0) a:
I. Apresel).tar dentro do prazo de seis (6) meses contados da data
da rmblicac.ão deste decreto, em três (3) vias, planta detalhada das
obra8 hidráulicas. e im;talações elétricas.
II. Registar o presente de-creto na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, de acordo com o decreto n. 13, de 15 de janeiPo de 1935.
III. Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um (1)
mês, contado da data da publicacão da .aprovacão da respectiva. minuta
pelcJ Ministro da Agricultura.
IV. Apresentar o·· contrato de concessão à DiVisão de Águas par·a
os fin~ de registo de que trata o decreto n. 13, d'e 15 de janeiro. de
1935, sessenta (60) di.a,s depois do registo do mesmo no Tribunal de
Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será
preparada pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Producão Mineral e submetida à aprovação do Ministro d:r Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará. pelo prazo de trinta (30)
anop contados da data do registo do respectivo, contrato na Div1sfio
de Aguas.
Art. 5.0 O capital a. remunerar será ·o efetivamente invertido
nas instalações do concessionário, em funcão de sua indústria, ·concOI·rendo· de forma· permanente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 6. 0 As tabelas de preco de energia serão fixadas pela Divisão de Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas cl'e
aeoodo com o disposto no art. 180 do Código de Águas, sendo que
a justa remuneracão do capital será fixada no contrato disciplinar da
presente concessão·.
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Art. 7. 0 Para a· manutenção da integridade do capital a que se.
re!ere o art. 5.0 do presente d~creto, será criado um fundo d'e reserva
que·proverá às· renovações, determinadas pela depreciação ou. impo~tas
pol' acidentes ..
. Parágrafo único. A constituição desse fundo, que se denominará
FUNDCl DE ESTA'BILISAÇ.:\:0, será. realizada por quotas especiais, quo
mc1dirão sobre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas
serao determinadas tendo-se em vista a duragão média elo material
a. euj.a renovação o dito fundo terá que atender, podendo ser modificaciu&, trienalmente, na época da revisão das tarifa6.
Art. 8P . Findo o prazo da concessão,. reverterá ao Governo do
.Município de Luz· toda a propried'ade do conce~sionário, que no momento existir em função exclusiva e permanente da· produção, transmissão; transformação e distribuição da energia· elétrica; referente ao
aproveitamento· concedido, mediante 'indenização do custo histórico deduz~dü· da depreciação e da amortização existente, de cOnformidade
nem o estipulado no art. 165 do Código de Águas.
Art. g;o Se o Governo do Município de Luz não fizer uso do
direito que lhe concede o artigo precedente, o concessionário poderá
•eqt!erer, ao Governo Federal, na forma que for eBtipulad'a no contr·ato
da. pre~ente concessão, a renovação da mesma.
Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do registo de
qne tr.ata o n. IV do art. 2.0 , enquanto vigorar esta concessão, dos
favores {lonstantes do Códfgo de Águas e das leis especiais sobre a
matéria.
Art. 11 . Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1941, 120·0 d'a Independência

~

v:-:-.o da República ..

GETULIO VARGAS.

Carlos de' Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 877 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 19/! 1.

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Macedo a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo
Macedo, residente na capital do Estado de Mato Grosso, a comprar
pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 466, de /1 de junho de
1938, constituindo título- 'desta· autorizaoão uma via autêntica do. presente decreto.
Rio de Janeiro, 18 de· sfltembro de
53.o da Republica.

194.1, 120.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 7.879 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova os novos estatutos da Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres- "Pheni:c de Porto Alegre" adotados pela assembléia geral

de acionistas realizada a 17 de setembro de 1940, com as modifi-

cações introduzidas pela assembléia realizada a 30 de junho de

1941

O Presidente da República, atend€mdo ao que requereu a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres "Phenix de Porto Alegre",
eom sede em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.
autorizada a funcionar pelo decreto n. 8. 432, de 18 de fevereiro de
1882, e carta patente n. 202, de 17 de janeiro de 1925. em operações
de seguros e resseguros terrestres e marítimos, resolve aprovar os
novos estatutos da referida sociedade, adotados pela assembléia geral
extraordinária dos respectivos acionistas realizada a :17 de setembro
ae 1940, com as modificações introduzidas pela assembléia realizada
a 30 de junho de 1941, continuando a mesma Sociedade integralmente
sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sobre
o objeto da autorização a: qqe alude o presente decreto.
Rio de Janeiro. 18 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República~
GETULIO VARGAS,

Dulvhe Pinheiro Machado.
DECRETO N.'7.883-

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Aprov.a projeto e orçamento para a reconstrução da ponte sobre o
rw Cuit6~ na ~'The Great Western o{ Brasil Raüway Company,
Lim.ited"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituioão, decreta:
Artigo único. Flcam aprovados o projeto e orçamento, que com
este baixam rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, para a reconstrução da ponte sobre o rio Cuité, no km.
245,925 da Linha do Norte, de "The Great Western of Brasil Railway
Company, Lirnited".
Parágrafo único. As despesas que forem efetuadas até o máximo. do orçamento ora aprovado, na importância total de 85:439$486
(oitenta r rinco contos quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos
e oitenta e seis réis), depois de apuradas em regular tomada de
contas, correrão por conta do empréstimo de 40.000:000$0, de acordo
com o item 2, alínea a, do programa aprovado pela portaria n. 398.
de 4 de julho último.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1941, 12o.o da Independência
e 53.0 ,da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7. 885 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova projeto e orçamento para aquisição de um torno mecanico
para as oficinas de The Leopoldina Railway Company, Limited
O Presidente da Rep.ública, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orcan'Iento que com este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão d"e Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
na importância de 40:738$990 (quarenta contos setecentos e trinta
e oito mil novecentos e noventa réis), para aquisição e assentamentO
de um torno mecânicO de precisão, nas oficinas de Porto Novo, de
The Leopoldina Railway Company, Limited.
Art. 2.0 As despesas que forem efetUadas, depois de apuradas em
regular tomada de contas e reconhecidas pela forma determinada no
art. 9.0 das Instruções aprovadas pela Portaria n. 519, de 21 de outubro de Hl39, correrão à conta dos recursos concedidos pelo decretolei n. 1. 47 4, de 3 de agosto de 1939, de conformidade com o item 2
do programa de obras e aquisições, aprovado pela portaria n. 1, de
2 de _janeiro de 1940.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João· de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7.887 -

DE 22

DE

SETEMBRO DE 1941

Aprova projeto e 01'çamento de instalações sanitárias na estação
Barão de Mauá, de The Leopoldina Railway Company, Limited
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçamento que co.m este
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para construr;,ão_ dEi dependências e instalações sanitárias para_ uso do
pessoal, no páteo da estação Barão de Mauá, linha Norte, de The
Leopoldina Railway Company, Limited.
Art. 2.0 As despesas que forem efetuadas, até o máximo do orçamento ora aprovado, na importância de 20:262$460 (vinte contos duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta réis), e reconhecidas pela forma determinada no art. 8.0, d:;ts Instruções aprovadas
pela Portaria n. 839, de 7 de dezembro de 1933, serão levadas à conta
dos recursos consignados no item 20 do programa das obras a que se
refere a Portaria n. 352. de 19 de junho de 194D. a serem executadas
com o produto da arrecadação da taxa adicional de 10 o/o sobre u.s
tarifas em vigor na referida Estrada, no quatriênio-::de 1940-1943.
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Art. 3.0 Para a conclusão· da obra a que se refere o art. 1.o, fica
marcado o prazo de seis meses, a contar da data em que a _Compa-

nhia for notificada deste decreto.

Rio de Janeiro, 22 de. setembro de
e 53.0 da República.

19/d~

120.0 da Independência

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.~

7.890-

DE

23

DÉ SETEMBRO DE

1941

Autoriza a Companhia Itatig a completar pesquisa de jazidas de pe-

tróleo e gases náturais

o Presidente

da R'epública, usando da atribuição que lhe confere

o artigo 74, letra a, da Conslituição, tendo em vista os decretos-leis
ns. 1:985, de 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de

~aio

de 19/d

e atendendo ao que requereu a Companhia Hatig, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Itatig a completar, de
acordo cem o que dispõe o decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 19/d,
a pesquisa ide petróleo .e gases ootura.is, outorgada pelo deCreto
n. 3,71e, de 9 de fevereiro de 1939, na área de 10.000 (dez mil)
b(:.ctares, resultante da reàuçüo da referida naquele decreto. "iitt-·ada
em :erraE de domínio público e privado nos Municípios de Uaporanga e S. Cristovam, Estado de Sergipe e delimitada pelo perímetro
que !Se micia e se fecha no marco da plataforma da esta~;:.ão da Estrada d.:::: Ferro Leste Brasileiro, na cidade de Itaporanga, o qual é
fo:'mado pelos alinhamenlos que se mencionam na ordem d'e sua .<:;1:ces.::ão: número um, comprimento 5. 800 (cinco mil e oitocentos)
metros (' rumo de 63.0 00' NE; número dois, comprimento 14.600
( quatot·ze, mil e seiscentos) metros e ruino de 35.0 30' SE; número
três. emnprimento de 7. 300 (sete mil e trezentos) metros e rum c de
18·0 00' SW; número quatro, c-omprimento 19.900 (dezenove mil e
novecE'ntos) metros.e rumo de 35.0 30' N\V.
Art. 2.0 Esta autorização de pesquisa tem por título este decreto, é válida por dois (Z) anos, a contar da data da publicação do
mesmo t: conferida nas condições estabelecidas· nos artigos 8. 0 . 9. 0 e
10. 0 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941.
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no artigo i6
do decreto-lei- n. 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se a permiss-ionária mfringir o dhsposto no artigo 13 desse decreto-lei e será
anulada, nos termos d'o artigo 15, se a permissionária infringir o
item I du artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.
Art. 4. 0 Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e53.0 da República.
GET:ULIO

v ARGAB.

Vasco T,. Leitão da Cunha.
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DECRETO N. 7.891

-'DE

23

DE SETEMBRO DE

1941.

Autoriza a Companhia Itatig a ·completar pesquisa de jazidas de
petróleo e gases naturais.
O Presidente da República, usando da atribuicão -que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, tendo em vista ôs decretosleis ns. 1.985, de 29 de janeiro de ·1940 e 3.236, de 7 de maio de
1941 e atend~ndo ao que requereu a Companhia Itatig, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Itatig a completar, de acordo com o que dispõe o decreto-lei n. 3. 236, de 7 de maio de 1940, a
pesquL:a de petróleo- e gases naturais, outorgada pelo decreto •1úmero
3.715, de 9 de fevereiro de 1939, na área de 10.000 (dez mil) heetares
resUltante da redução da referida naquele decreto, situada em terras
de dominio público e privado, nos Municípios de Aracajú, São Cristovam e Socorro, Estado de Sergipe, e delimitada pelo perímetro que
se inícia e se fecha em um ponto situado junto à capela da localidade
denominada Sobrado, o qual é formado pelos alinhamentos que· se
menclonam na ordem de sua sucessão: número um, comprimento 8.8!l0
(oito mil oitocentos e quarenta) metros e rumo de 15. 0 36' SW; número dois, comprimento 5.120 (cinco ·mil cento e vinte) metros e
rumo de 85. 0 36' SE; número três, linha da costa seguindo a direção
gera1 SW até um ponto situado a 9. 300 (nove mil trezentos) metros
medidos no rumo de 16.o 30' SW, da extremidade do- alinhurr:ent<J
anterior; número quatro, comprimento 16.000 (dezesseis ·mil) metros
e rumo de 35.o 30' NW; número cinco, comprimento 10.500 (dez mil
e quinheptos) metros e rumo de· 63.0 00' NE.
Art. 2. 0 Esta autorização de pesqu~sas tem por Utulo este decreto,
é válida-por dois (2) -anos, a eonLar da data da publicação do mesmo
e conferida nas condições estabelecidas nos artigos 8. 0 , 9. 0 e 10, do
decreto-lei n. 3.23G, de 7 de maio de ·19/d.
'
Art. 3. 0 A presente autorizaç.ão, observado o disposto no artigo
16 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se 'a permissionária infringir o disposto no artigo 13 desse -decreto-lei e será
anula.da, nos termos do artigo 15, se a permissionária infringir o item
I do artigo s.o do mesmo' decreto-lei.
·
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.
l:lio de Janeiro, 23 de setembro de 19/d; 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.
DECRETO N. 7.892-

DE

23

DE SETEMBRO DE

1941

AutoTiza o cidadão brasileiro Olimpio Galdino de Souza a pesquisar
jazidas de petróleo e gases naturais, no Municipio de Cascavel,
Estado do Ceará.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição e nos termos dos decretosleis n. 1.985,'de 29 de janeiro de 19@ e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Olimpio Galdino
de Souza a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X
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- em uma 'área de 2. 600 (dois mil e seiscentos) hectares, em terras
de domínio público e privado, situada no Município de Cascavel, Estado do Ceará e delimitada pela linha da costa, desde. a foz do rio
Choró, ao norte, até a foz do rio Sucatinga, ao sul, e uma linha ideal,
paralela à linha da .costa em toda a <sua extensão, distante 1 (um)
quilômetro da mesma.
Art. 2.0,Esta autorização de Pesquisa tem por titulo este decreto,
é válida por dois (2) anos, a contar da data da publicação do mesmo
e confirida nas condições estabelecidas nos artigos 8.0, 9.0 e 10 do
decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941.
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no artigo
16 do decreto-lei n. 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o permissionário infringir o disposto no artigo 13 desse decreto-lei e· será
anulada, nos termos do artigo 15, se o permissionário infringir o item
I do artigo 8.0 do mesmo decreto-lei.
Art. 4. 0 O título a que alude o art. 2.0 deste decreto pagará a
taxa de 1 :300$0 (um conto e trezentos mil réis), de acordo com os
artigos· 17 e 18 do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940,
combinado com o artigo 5.0 do decreto-lei n. 3. 236, de 7 de maio de
1941.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1941,
53.o da República.

120~.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Vasco T. Leitão da Cunha.

DECRETO N. 7. 902 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

19/d

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação da erva-mate, visando a sua padronização.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6. 0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1. ° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a elas-·
sificação e fiscalização da exportação da erva-mate, visando a sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2P Revogam-se as djsposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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Especificações e tabelas. para a classificação e fiscalização da exportação da erva-mate, baixadas com o decreto n. 7.902, de 24 de setembro de :1941, em virtude das' disposições do decreto-lei n. 334,
de 15 de março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 Erva-mate é o produto formado exclusivamente por
folhas de "Ilex Brasilie·nsis" (paraguariensis, Saint-Hilaire), secadas,
ligeiramente tostada,s, rotas ou grosseiramente pulverizadas, com
Jragmentos de galhos tenros, pecíolos ou pedúnculos.
Art. 2.0 A classificação da erva-mate será feita em classes, grupos e tipos, de acocdo com as especificações que ora se estabelecem
na forma dos artigos 5. 0 , 6.0 e 7.0 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Parágrafo único. Os tipos obedecerão às preferências dos, mercados consumidores.
Art. 3.o De acordo com o número de opetações· a que foi submetida, a erva-mate serâ dividida em duas classes:
I - Cancheada.
II - Beneficiada.

Art. 4.0 A erva-mate cancheada poderá ser:
a) Cancheada de barbaquá (sem fumaça).
b)

Cancheada de cariJó (com fumaça).

Art. 5.0 A erva-mate cancheada, tanto a de barbaq1,1á como a de

carijó deverá satisfazer às seguinteS condições:
1.0,_ ·ser secada em barbaquá ou carijó:
2.0 , estar em bom. estado de conservação;
3. 0 , apresentar coloraç-ão uniforme, estar isenta de pauZinhos
triturados e vestígios de flores e frutos;
4. 0 , não conter substâncias nocivas ou estranhas;
5.0 , conter percentagens de paus (galhos tenros, pecfolos ou
pedúnculos), variavel, segundo diâmetros e comprimentos dos mesmos, para cada tipo; .,
6.0, não conter maiS de 3 o/o de pó produzido na malhação, quando
coada na peneira de tela 40 ( 40 malhas pm~ polegada linear);
7. 0 , não conter um resíduo inferior a 40%, quando coada na peneira de tela 12 (12 malhas por polegada linear). O resíduo deve
ser formado por uma maior porcentagem de fragmentos de folhas
cujo tamanho permita apreciar a forma;
8.0, não conter mais de 10% de umidade;
9.0 , não conter mais de 9% de cinzas totais;
10. 0 , não conter mais de 1%% de cinzas insoluveis no ácido
clorídrico a 10%.
Art. 6.0 A erva-mate cancheada, de barbaquá ou carijó, observadas as respectivas características, será classificada em três grupos:
I - Constituído pelos tipos enquadrados nas seguintes características:
Erva-mate coada em peneiras com malhas de 1% mm por 50 mm.
Il - Formado pelos tipos enquadrados nas seguintes características:
Erva-mate coada em peneira com malhas de 2% mm por 70 mm.
Tolerância - máximo de 10o/o de paus.
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UI - Constituido pelos tipos enquadrados nas seguintes caract-erísticas:
·Erva-mate coada em :peneiras com málhas de 2:Y2 mm .por 70 mm.
Tolerdncia - máximo de 18% de _paus.
Art. 7 .O A embalagem da m·va-mate cancheada será feita em
condições que assegurem a perfeita conservação do produto e obedecerá, tambem, quanto ao peso, as instruções do Instituto Nacional
do Mate.
Art. 8.0 Na erva-maL(~ beneficiada que admitirá as classes verde
e preta, serão observadas as exigCnc.ias dos números 1, 2, 3,. 4, 8,
9 e 10 do art. 5.o
Art. 9.0 A erva-mate belleficiada abrange os grupos abaixo relacionados:
I - Formado :nelos tipos enquadrados nas seguintes
rísticas:
100% de folhas trituradas, que passam entre as telas 8
11 - Formado pelos 1 tipos enqt.Iadrados nas seguintes
rísticas:
90% de folhas trituradas, que passam entre as telas 8 a
Tolerância - 10% de talinhos.

caractea 40.
caracte,40.

111 - Formado pelos tipos enquadrados nas seguintes características:
50 a 90% de folhas trituradas, que passam entre as telas 8 .a 40.
Tolerância- 10 a 50% de goma.
{V -

ticas;

Formado pelos tipos enquadrados nas seguintes caracterís-

50 a 60% de folhas trituradas, que passam entre as telas 12 a 20.
'Tolerância - 20 a 30% de goma e 15 .a 25% de talinhos.

V -

Formado pelos bpos enquadrados nas seguintes caracteríB-

ticas:
40 a 70% de folhas trituradas, que passam entre as telas 8 a
10 a 30% de talinhos e 10 a 50% de pó.

.40~

Tolerância -

VI -

rístic~s:

Formado pelos tipos enquadrados nas seguintes caracte-

Erva-mate beneficiada preta, 75 a 90% de ·folhas trituradas, quepassam entre as telas 8 a 40.
Tolerância- 10 a .25% de talinhos.

VII - Formado pelos tipos enquadrados nas seguintes caracte-ríc:;ticas:
20% de folhas trituradas, que passam na tela 10.
Tolerância - 80% de pó e talinhos.

Art.. 10. Os tipos comcrciaveis de erva-mate, dentro das ca-.
racterísticas estq,belecidas para cada grupo, são fixados pelo Instituto Nacional do Mate, e por este orgão comunicado ao . Servi co de,
Economia Rural.
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Art. 11. A embalagem permitida p·ara exportação da erva-mate
beneficiada é a seguinte:
a) Barricas de pinho, para as seguilltes capacidades máximas e
com as taras abaixo especificadas:
Barrica ......................... .
120 qui,~ os 16 quilos
,
, de, tara
Meia ............................ .
80
10
, ,
Quarta ....................... · · ·
60
7
,
,
Oitava .......................... .
16
3
Décimo ......................... .
10
2
"
Vigésimo .••.....................
5
1 quilo.
b) A erva-mate poderá tambem ser exportada em pequenos envases com capacidade máxima de 1.000 (mil) gramas, confeccionados
com folha de Flandres, madeira de pinho, papel impermeavel, ou outro
acondicionamento que satisfaça as exigências de uma boa conservação, previamente estudado pelo lnstitutc Nacional do Mate por este
orgão .aprovado c comunicado ao Serviço de Economia Rural.

Art. 12. O armazenamento do produto deverá s.er efetuado em
depósitos própdos, ventilados, assoalhados e que oferecam, toda segurança para a sua perfeita conservaçã0.
Art. 13. Para os devidos efeitos serão adotadas as seguintes denominações com os seus respectivos significados:
Beneficiada - Erva-mate resultante da retificação da secagem,
limpeza e demais tratamentos produzidos nos engenhos de beneficiamento a que foi submetida· a erva-mate canchoada.
Cancheada - Toda a erva-mate depois de ter sido submetida às
operações de corte, sapeca, secagem, m:1lhação e coagem, constituindo
matéria prima para os engenhos de beneficiamento.
Cfl;l'ij6 - Aparelho de .seca-gem que permite a atuação da fumaca sobre a erva-mate.
Coagem - Sinônimo de p{meiramento.
Engenho de beneficiamento Estabelecimento que dispõe de
aparelhos de deshidratação, trituração, peneiramente, misturadores,
prensas para embalagem e marcação, usados nas operações de transformação da erva-mate 0ancheada nos vários tipos de consumo.
Goma Produto resultante da trituração das folhas da ''Ilex"
em pilões ou·. moinhos, obtid_o na coagem em peneira de tela 40 ( 110
malhas por polegada linear) .
Mate-preto Mat6 verde tostado ou iorrado em apare~hos especiais.
Mate verde - Erva-mato beneficiada, preparada para chá, constituida de folhas ou de folhas e talinhos.
Paus - Fragmentos de galhos tenros da "Ilex" que passam
através das malhas das diversas peneiras em que as .cancheadas são
coadas.
Peneira - Aparelho de separação ae folhas, pó, talinhos e paus
de erva-mate, empregado na classificaçãe dos diferentes tipos.
Pó .- Produto resultante da operação de malhação da ervamate bruta, obtido na coagem em peneira de tela 4.0.
Talínhos - Pecíolos ou pedúnculos de "Ilex".
Art. 14.. ·A exportação da erva-mate em grupos ou tipos não
compreendidos nesta especificação só poderá ser feita ap.ós estudos c
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aprovação do Instituto Nacional do Mate, que, para os devidos fins,
comunicará ao ·Serviço de Economia Rural.
Art. 15. Os certificados de classificaç.ão, respeitadas as disposiçõeS do art. 36. do Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 194.0, serão válidOs por ~20 dias contados da data da
respectiva emissão.
Ar't. 16. As despesas .relativas à classificação e à fiscalização da
exportação da erva-mate, e bem assim aquelas previstas no Regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 194.0, para
os trabalhos realizados a requ~rimen:to da parte ou partes interéssadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela por quilo:
I -

Classificação (art. 80 do Regulamento citado),
inclusive emissão de certificado ....... .
II -Reclassificação (art. 39), inclus~ve emissão de
certificado .................. ; .......... .
IU - Arbitragem (art. 84) ........................ .
IV - Inspeoões para os fins indicados nas alíneas
c e d do art. 79 ............. ·........ ..
V - Fiscalização do 'Comércio interno (art. 54) .... .
VI - Taxa de fiscalizacãv da exportaoão (art. 5.0 do
decreto-lei ri. 334, de 15 de marco de 1938,
e artigos 81 e 82 do Regulamento aprovado
pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de.1940),
inclUsive emissão de certificado ......... .

$002
$001
$005

$002
soo1

$001

ArL 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural, ouvido o Instituto Nacional do Mate e com aprovação do Senhor Minisü·o da Agricultura.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941. -Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 903 __.:...

DE

24

DE SE'l'EMBI\0 DE

1941

Aprova as .espec{ficações e tabelas para a classificação e fiscalização
da exportação da "iarina" ou "marfim vegetal", visando a sua
padronização
O Pres·idente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 7/1 da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6. 0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e o art. 94
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de
1940, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classifiçação e fiscalizaoão da exportação de "jarína" ou "marfim .vegetal", visando a .sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Agricultura.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 19/d, 120.0 da Independência

e 53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dttarte.
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Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação da Jarina ou l\'Iarfim Vegetal, baixadas com o decreto
n. 7. 903, de 24 de setembro de 1941, em virtude das diSposições do
decreto-lei n. 334, de i5 de março de 1938 e do. Regulamento
aprovado pelo decreto n. 5~ 739, de 29 de maio de 1940

Art. 1.o A classificação da jarina ou marfim vegetal, Phydelephas
macrocarpa, Ruiz e Pav ., será feita em classes e tipos de acordo com
as especificações que ora se estabelecem na forma dos artigos 5. 0 , 6. 0
e 7.o do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio
de 1940.
Art. 2.o As classes a que se refere o artigo anterior serão caracterizadas da seguwte maneira:
I - SementeS de jarina em estado natural, com endocarpo (tosta
crustácea);
II - Sementes de jarina beneficiadas, sem endocarpo.
Art. 3.0 As sementes de jarina de qualquer das classes referidas,
em estado natural, ou beneficiadas, serão classificadas em c{nco tipos, com as seguintes características:
Tipo 1 - Constituído de sementes em bom estado de Sanidade,
de coloração natural, isentas de impurezas, com o máximo de uniformidade em relação a9 tamanho e equivalendo a 36 unidades por quilogramo.
Tipo 2 - Constituido de sementes de coloração natural, em bom
estado de sanidade, isentas de impurezas, com bastante ulliformidade
quanto ao tamanho e equivalendo a 42 unidades por quilograma.
Tipo 3 - Constituido de sementes de boas condiç.ões de sanidaáe,
de cor natural, isentas de impurezas, de tamanho uniforme e equivalendo a 54 unidades por quilograma.
Tipo 1: - Constituido de sementes de coloração natural, em bom
estado de sanidade, do tamanho uniforme, isentas de impurezas o
equivalendo a 62- unidades por quilograma.
Tipo 5 - Constituído de sementes de todos os tamanhos, isentas
de impurezas, satisfa2endo em relação à cor e ao estado de sanidade
as mesmas exigências estabelecidas para os tipos 1, 2, 3 e 4.
Art. 4.0 Serão consideradas impurezas: paus, pedras, terra, bem
como os detritos da próp'ria semente retidas na embalagem respectiva
e outros corpos ou substâncias estrarihas ao produto.
Art. 5. 0 Serão classificadas abaixo do padrão as sementes de ,iarina em estado natural ou beneficiadas cujos característicos não se
enquadrarem nos da escala de tipos adotada.
Art. 6. 0 Os certificados de classificação, respeitadas as disposições do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 1910, sei·ão válidos pelo prazo de 180 dias, contados
da ·data de sua emissão.
Art. 7.o As despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação de sementes de jarina e, bem assim aquelas previstas no
regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação da parte
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ou ·partes interessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela, por quilograma :
f~

TI III IV V -

Classificação (art. 80) inclusive emissão de certificado $002
Reclassificação (art. 39) inclusive emissão de certificado $001
Arbitragem (parágrafo único, art. 84) , . . . . . . . . . . . . . . . $004
Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e d dQ artigo 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001
Taxa de fisqalização da exportação (art. 5.0 do decreto-lei
n. 334, de 15 de março de 1938, e artigos 70, 81 e 82
do regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de
29 de maio de 1940), inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001

Art. 8. 0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural, com a aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 211 de setembro de 1941. -

arte.

DECRE'ro N. 1. 906 -

DE

24

Carlos de Souza Du-

DE sETEMBRo nE

19.11

Autoriza o cidadão brasileiro George Arthur Bailey a pesquisar ilmenita e associados no município- de C'olatina, do Estado do Espírito
Santo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 194() (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro George Artllur
Bailey a pesquisar ilmenita e ass-ociados nas margens direita e esquerda da Lag'oa Juparanã, município de Colatina do Estado do :&,•pírito Santo, numa áréa de quinhentos hectares (500 Ha). compreendida numa faixa de quatrocentos metros ( 400 m) de largura e doze
mil e quinhentos metros (12.500 m) de comprimento, cuj~J eixo longitudinal da figura da área coincide com_ o traço do plano ..dágua da
margem direita da referida lagoa e é contado a partir de trinta e
sete mil e quinhentos metros (37. 500 m) da confluência da lagoa
citada com o rio de igual nome. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seu~ númerot.' I,
li, lii, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá uLilizar-se do
produto da pesquisa para fins de E>6'tudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.

Art. 3. 0 Esta autorização será declarada c:;tduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos nUmeras I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.

Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para- os fins da pes,quisa, na forma dos artigos 39 e tW
do citado Código,
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Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e g~zará dos favores discriminadOS' no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
ArL 6.0 O título da aut.orizaçãe de pesquisa, que será uma- via
autêntiéa deste decreto, pagará a taxa de cjnco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7 . 907 '-

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autm•iza o cidadão brasileiro José Mateus da Cruz a pesquisar cristal
de roéha no municipio de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Mateus da
Cruz a pesquisar cristal de rocha numa área de quatrocentos e· vinte
hectares (420 H a) situada rio distrito de Terra Branca do município
de Bocaiuva do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem um vértice a dois mil cento e trinta metros (2.130 m)
do ponto mais alto do Morro da, Oalçadinha, na direção onze graus
trinta minutos nordéste (11°30'NE) e cujos lados adjacentes a esse
vértice teem os seguintes comprimentos 'e rumos magnéticos: dois
mil e oitocentos metros (2.800 m) e trinta e três graus sudoéste
(330SW) e mil e quinhentos metros (1. 500 m) e cinquenta e sete
graus sudeste (57°SE). Esta autorização é outorgada mediante as
condiç.ões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorizaç.ão poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As proprfêdades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Dep:utamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6. 0 O título da .autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e duzentos
mil réis (4 :200$0) · e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 7;o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 908 -

DE

24

DE SE'l'EMBRO DE

194.1

Autoriza o cid!idão brasileiro José l'heobaldo de Souza Nunes a pesquisar conchas calcáreas no município de Cabo Frio, do Estado do

Rio de Janeiro

O Presidentê da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Theobaldo de
Souza Nunes. a pesquisar conchas calcáreas numa área de quatrocentos e quarenta e seis hectares ( 446 Ha) situada na Lagoa de Araruama, município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro e delimitada por um quadrilátero que começa na Ponta dos· Cordeiros e
cujos lados, a partir desse vértiee, teem os seguintes comprimentos
e rumos: mil quinhentos e setenta e cinco metros (1. 575 m) e sul
(S); dois mil e duzentos m(ltros (2: 200 m) e leste (E) ; dois mil
quatrocentos e setenta e cinco metros (2.475 m) e norte (N); dois
mil trezentos e setenta e cinco metros (2.375 m). e sessenta e cinco
graus sudoeste (65° SW). Esta autorização é outorgada mediante as
condicões do art. 16 do Código de Minas e seus números I, II, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 ~ Esta autorização será declarada cadupa ou nula, na forma do parágrafo único do art. 211 e do art. 26 do Código .do Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado art. 211
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
ltO .do citado Código.
'
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral. e gozará dos favores
discriminados n·o art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título ·da· autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos quatrocentos

1
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e sessenta mil réis. (4:Ji60$0) e será transcrito ·no livro próprio da
Divisão de Fomento 'da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 909 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

19ld

Concede a Mansur & Messias autorização para funcionm· como empresa de mineração
O Presidente da República' usando da atribuicão que lhe confere
o art. 74, letra a, da ConstituiÇão e nos termos do decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
~

Art. 1.0 É concedida . a Mansur & Messias, sociedade mercantil
com ·sede em Palmital, mu;nicípio de Conselheiro Pena, do Estado de
Minas Gerais, autorizacão para .funcionar como empresa de mineração, de acordo com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1. 0 , do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 191•0. (Código de Minas), ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regUlamento em vigor ou que vierem· a vigorar sobre o objeto da. referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiró, 24 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Cm·los de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.910

DE 2/l DE SE'l'E:!:\1BRO DE

19H

Autoriza o cidadão brasile-iro George Arthnr Baile11 a pesquisar ilznenita e associados no mttnicipio de Colatina do Estado do Espirito Santo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 19110 (Código de Minas), decreta:
Ar.t. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro George Arthur
Bailey a pesquisar ilmenita e associados na margem direita da Lagoa de Juparanã, município de Colatina do Estado do Espírito Santo,
numa área de quinhentos hectares (500 Ha), compreendida numa
faixa de quatrocentos nwlr·os ( 400 m) de largnr::~. ·e doze mil e quinhentos metros ( 12.500 m) de ,comprimento, cujo eixo longitudinal
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da figura da ·área coincide com o traço do plano dágqa da margem direita da referida lagoa e é contado a pa-rtir· de um ponto situado a
vinte e cinco mil metros (25. 000 m) da conflUência da lagoa citada
com o rio de igual nome. Esta autorização é outorgada mediante as
condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV,
VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e. custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li ·do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins de pesquisa, na foi·ma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento NaciOnal da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 7 ~ do mesmo Código, na forma deste artigo.
ArL 6.0 • O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto,· pagará a taxa de cinco contos de réis
(5:000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 19!d, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Sousa Duarte.
DECRETO N. 7. 911

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro George Arthu1· Bailey a pesquisar ilmenita e associa_dos no municipio de Colatina do Estado do Espi1
1'ito Santo
O Presidente d.a República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituição, e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro George Arthur
Bailey a pesquisar ilmenita e associados na margem direita da Lagoa
Juparanã, município de Colatina do Estado do Espírito Santo, numá
área de quinhentos hectares (500 Ha); compreendida numa faixa dfl
quatrocentos metros (/100m) de largura e doze mil e quinhentos metros (12.500 m) de comprimento, cujo eixo longitudinal da figura da
área coincide com o traoo do plano dágua da margem direita da referida lagoa e é contado a partir da confluência da lagoa citada com o
rio de igual nome. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus números I, li, III, IV,., VII,
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste
decreto.
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Art. z.o O concessionário da autoriza:ção podera utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. a.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números. I e 11 do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DeDepartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cinco contos de réis
(5 :000$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da· Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Sousa Duarte.
DECRETO N. 7. 912 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasiteiro João Baptista Pereira Sampaio a pesquisar minérios de manganês e associados no municipio de Caeté
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição, nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 19'>0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Baptista Pereira Sampaio a pesquisar minérios de manganês e associados nos
terrenos denominados· "Grata da Mina" ou "Goiabeiras". situad:)s na
Fazenda de São Joaquim, de sua propr10dade. no distrito de Taquarassú, município de ·Caeté do EIStado de Minas Gerais, numa área
de sessenta· e um hectares e trinta ares (61,30 Ha). limitada por um
polígono· mistilíneo tendo um dos vértices na margem direita do córrego Boca da l\hna, na sua cqnfluência com o córrego das Goiabeiras
cujos lados, a partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos
e orientacões: duzentos e oitenta e oito metros (288 m), rumo setenta
e nove graus nordeste (79° NE}; duzentos e oitenta metros (280m},
rumo trinta e seis graus sudeste (36°SE}; noventa e dois metros
(92m), rumo cinquenta e nove graus nordeste (590NE): duzentos e
oito metros (208m), rumo vinte e seis graus nordeste (260NE) ; quinhentos e vinte e oito metros (528m), rumo setenta e três graus nordeste (73°NE); trezentos e quarenta e quatro metros (344m), rumo
dez graus noroeste (10°N\V); trezentos e trinta e oito metros (338m),
rumo ·cinquenta e oito graus noroeste (58°NW) : trezentos e yinte e
oito metros (328m), rumo oitenta e sete graus noroeste (87°N\V)
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até as cab'eceiras do córrego da Boca da Mina seguindo pela margem
direita deste córrego até o ponto de partida. Esta autorizaçãO é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, H, III, IV, VII, IX e outros do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da ·autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa vara fins de estudo sobre o minério e custe,io
dos trabalhos.
J
Art. 3. 0 Esta autoriza(:,ão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,

se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado art. 24
e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arUgos 39 e
40 do citado Código.

Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produç.ão Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de· seiscentos e vinte mil réis
(62080) e será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da
Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 19/d, 120. 0 da Independência
e 53.o da República.
GÊTULIO VARGAS.

Carlos de Sousa Duarte.

DECRETO N. 7. 914 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiro Auousto Santos a comprm' pedras
pN;ciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 7 It, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei. número /!66, de ir, de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto
Santos, residente em Ponta Grossa, Estado do Paeaná, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-léi n. !166, de 4 de ,junho de
1938, constituindo título desta autoriznção l,lma via autêntica do presente decreto.
Uio de Janeiro, 24 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência c
53. 0 ela República.
GETULIO VARGAS.

A.. de Souza. Costa.

79

A'J'OS DO PODER EXECUTIVO
DEG~ETO

N. 7.915-

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Revoga o decreto n. 1.31!7, de 6 de Janeiro de 1937
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o que requereu Antônio Venceslau de Sousa, decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. 1.347, de 6 de janeiro
de 1937, que autorizou o cidadão brasileiro Antônio Venceslau de
Sousa a comprar pedras preciosas, nos termos do art.· 7.9 do decreto
n. 2<.193, de 3 de maio de 1931,.
Rio de .Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência o 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7.916 -

DE

25

DE SETBMBRO DE

1941.

Auto1·iza o cidadão brasilei'i'O· José Lima Filho a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere
o art. 7 4, letra a, da Constituiç.ão, e tendo em: vista o decreto-lei número 466, de /1 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brásileiro José Lima
Filho, residente em Marabá, Estado do Pará, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 4.66, de 4 de junho de 1. 938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 25 de seteffibro de 19/d, 120.0 da Independência e

53.0 da República.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 7. 917 -

DE 25 DE SE'l'El\H3RO DE 1941

Autoriza o cidadão japonês Masuo hnaki a comprar pedras 1J1'eciosas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei númer·o I1G6, de 'l de junho de 1938, decreta:
At-tigO único. Fica autorizado o cidadão japonês Masuo Imaki, residente nesta Capital, a compt'ar pedra.s preciosas nos termos do decreto-:lei n. /166, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização t1ma via autêntica do pree.ente decreto.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da. nepública.
GETULlO

V AP.GAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 7. 918 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Norberto Alves Ferreira a com'Drar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decretolei n. 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Norberto Alves Ferreira, residente em Anda.raí, Estado da Baía, a comprar pedras preciosas nos termos do decreto-lei n. 46'6, de 4 de junho de
1938, constituindo ·título dest.a autorização uma via aut~ntica do

presente decreto.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 7. 919·-

DE•

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Paranhos da Silva Gonrarves a
pesquisar mica e associados no municipio de Bicas do Estado de
Minas Gerais .

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a~ da Constituição e nos termos do d~creto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Paranho'5 da
Silva Gonçalves a pesquisar mica e associados no imovel denominado
"Fazenda do Lima", propriedade dos herdeiros de Albino Siqueira
Leite, situado na Vila Pequerí, município de Bicas do Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e nove hectares (39 H a.·) delimüada por
um retângulo tendo um de seus vértices à distância de seisc;.mtos e
cinq1.1enta metros (650 m), rumo dez graus noroeste (too N\V) de
uma ponte sobre o ribeirão Zumbí, da Estrada Municipal PequeríSossego e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações:
seiscentos metros (600 m), rumo cinquenta e quatro graus tdnta minutos nordeste (54° 30' NE) e seiscentos e cinquenta metros {650 m},
rumo trinta e cinco graus trinta minutos noreste (35°30' NW) . Esta
autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código
de Minas e seu"s números I, li, 111, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, ria forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub,...solo para os fins da pesquisa, na forma dos ~rtigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será" uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de trezentos e noventa' mil réis
(390$000} e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fome·nto
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120° da Independência e
53° da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.920

-DE

25

DE SETEl'dBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Claudino Alves da Nobrega a pesquisar
minério de estanho no município de J oazeiro, Estado da Para·?IJa.
O Presidente da República usando das atribuições que lhe Confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Claudino Alves da
Nobrega a pe,;;quisar minério de estanho numa área de cem hect~res
(100 Ha) situada na propriedade Seridosinho no município de Joazeiro, Estado da Paraiba, área essa delimitada por um quadrado de
mil metros (1.000m) de lado, tendo um vértice situado a quinhentos e setenta metros {570m) rumo cinquenta e um gfaus nordeste
(5fONE) da confluência do riacho Várzea do Carirí com o. riacho do
Seridosinho e cujos lados adjacentes a esse vértice teem as seguintes
orientações magnéticas: setenta e três graus sudeste (73° SE) e dezesete graus sudoeste ( 17° SVV), respectivamente. Esta autorizaç.ão
é outorgada medjante as condiç.ões do art. 16 do Código de Minas e
seus ns. I, 11, 111, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorizção será declarada caduca ou nula, na forma.
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artjgo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de solo e sub-solo Para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código ..
Art. 5.0 O concessionário da autorizaç.ão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis·criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
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Art. 6.0 O título da autorização de pesqúisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um- conto de réis (1 :000$0)
e será transcrito no livro própdo da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de JaneiÍ'o, 25 de seLcmbro de 19-it, 120.0 da Independência
e 5.3. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 921 -

DE

25

DE SE'rEMBno DE

1941

Reti{'ica o art. 1.0 do decreto n. 7 .412, de 18 de junho de 19-H

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos tel'mOs do decre tu-lei
n. 1. 985, 'cte 29 de janeiro de 19110 (Código de !\Unas), decreta:
Art. 1.0 Fica alter'ado o art. 1.0 do decreto n. 7 .412, de 18
de junho de 19/d, que passará a ter a seguinte redação: Fica autot'izado o cidadão brasileiro Arthur Alves Bandeira a pesqUisar
carvão mineral numa área de duzentos e quarenta hectares (240 Ha)
situada no lugar denominado "Fazenda Dona i\mélia", município
de Tomazina do Estado do Paraná, área essa delimitada por um
trapézio cujas_ extremidades da base maior distam· mil e oitocentos
metros ( 1. 800 m), três graus noroeste (N. 3° W) e dois mil setecontos e vinte metros (2. 720 m), onze grus e quinze minutos nor·deste (N 110 15' E) da conflUência do Rio Capivara com o Ribeirão Galinheiro;· os lados não paralelos medem dois mil quatrocentos
e quarenta metros (2. 440 m), trinta e quatro graus · noroeste
~N 311° W) e dois mil e quatrocentos metros (2. 1100 m), quarenta
e três graus noroeste (N 430 W), respectivamente. Esta autoriza-ção é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de
Minas e seus números I, li, UI, IV, VII, IX e, outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O título a que alude a. presente retificação terá como
,;eu 1'necessário complemento uma via autêntica deste decreto.
Art. 3.0 A presente retificação de decreto não fica. sujeita a
pagamento de selo, na forma do art. 17 do Código de Il-'linas.
Art.

!1. 0

Revogam-se as dispoSições· em cnntrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO
Carl~s

VARGAS.

de Souza Duart-e·.
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DECRE'ro N. 7. 922 -

DE

25

nE ·sETEMnn.o nE 19/d.

Autoriza o Cidadão brasileiro Silvino Alei.Xo Tavares a pesquisar minério de manganês e associados- no múnicípio de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Ge1·ais.
O Presidente da República, usando da atribuiçào que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1 . 985, de 29 de janeiro de 191*0 (Código de l\'linas), de-creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Silvino Aleixo Tavares a pesquisar minório de manganes e associados numa área de
seis hectal'eS .e sessenta e cinco ares (0,65 Ha.), situada no lugar denominado ''Poço d'Anta, município de Conselheiro Lafayette, Bstado
de 'Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono i..endo um vértice situado a trezentos e sessenta e três meLros (363m), rumo seis
graus trinta minutos sudoeste. (6°30'SW) do canto sudoeste (S\V) da
sede da Fazenda de Silvino Aleixo e cujos lados teem os seguintes
comprimentos e orientações: trinta e três metros (33 in), setenta e
oito graus nordeste (78°NE); sessenta e um metros (61 m), cinquenta
e nove graUs sudeste (39°SE); cento e setenta e cinco rnetros (175m),
cinquenta minutos sudesto (0°50'SE); cento e sessenta e três melros
(163m), vinte e um graus sudoeste (21°SW); vinte e quatro metros
(24m), setenta e nove graus trinta minutos sudoeste (79°30'8\V) ;
cento e quarenta e oito metros ('1/18 m), sessenta e sete graus cinquenta e cinco minutos noroeste (67°55'N\\l); cento e quarenta e quatro metros (1114 m), um grau trinta minutos noroeste (1°30'N\V);
setenta e três metros (73 m), seis graus cinquenta e cinco minuLos
nordeste (6055'NB); cento e cinquenta e cinco metros (155m), einquenta e sete graus quinze minutos nordeste (57°15'I\'E). Esta autorização é outorgada medlante as condições do art. 16 do Código Je
l\'Iinas e seus 'números I, TI, III, IV, VII, IX e outras do citado Códig-o
não expressamente mencivnadas neste decreto.
Art. 2.0 O conc-essionário da autol·ização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins do estudo sobre o minér.io e custeio dos
trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de rl'linas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões Je
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 30 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da aLltorização· será fiscalizaao pelo

Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 7t do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100SO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç-ão Mineral dÇl Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 191d, 120. 0 da Independência

e 53. 0 da República.

G E'fULIO

VARGAS.

CaTlas de Souza Duarte.
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DECHETO N. 7. 923 -

DE

25

DE SETEMBltO DE

194.1.

Autoriza o cidadão brasileiro José llfa.ria Pinheiro Lima a lavrar jazida de ferro no município de Antonina do Estado do Paraná
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confere
o arl. 7;4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1. 985,
de 29 de janeiro de 1?40 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Maria Pinheiro
Lima a lavrar a jazida do ferro do condominio "Bôa Vista e Retiro",
município de Antonina do Estado do Paraná, numa área de trinta e
seis hectares e dezenove áres (35,19 I-Ia.) limitada por um trapézio
tende. um dos vértices situado à distância de trezentos e cinquenta
metros (350m), rumo magnético oeste (W.) do centro da ponte da
estrada de rodagem da jazida para Curutibaiba sobre o Ribeirão Vermelho e cujos lados, a partir desse vértice, toem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos e cinquenta e seis
metros (556m), rumo oito graus nordeste (8°NE); quinhentos e noventa e oito metro-s (5·98m), rumc_, sessenta e nove graus noroeste
(69°NW); seiscentos e noventa e seis metros (696m), rumo- oito graus
sudoeste (8°SN) e quinhentos e setenta e oito metros (578m), rumo
oitenta e dois graus sudeste (82°SE) até o ponto de partida. Esta
nutor~zação é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, alem das seguintes e de outras constantes do mesmo Códig·o não expres.samel}te mencionadas neste decreto.
Art. 2.o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres federais, na forma da lei e em duas prestações semestrais, venciveis em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, três
por cento (3 o/o) dó valor da produção efetiva da mina, em cumprimento do disposto no § 3° do art. 3'1 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o cOncessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigacões que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
ArL. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo_ e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do
citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores disCl'immados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por titulo este decretO, que
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Ivlineral, após o pagamento da taxa de setecentos e quarenta mil
réis (7110$0) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, "120.0 da Independência
e 53 c da República.
GETULIO VARGAS.

Ca'l'los de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.924-

DE

25

DE SE'rEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão·- b~asileiro Heitor Fajardo a pesquizar carvão de
pedra no município de Siio Jeronimo do Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74., letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 2.9 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Fajardo a
pesquisar carvão de pedra numa área de novecentos e noventa e
dois hectares e vinte ares (992,20 Ha.), situada em terras dos quinhões números três (3) c vinte (20) da Fazenda do Imbaú ou Rio
do Peixe, distrito de Caeté, munieípio de São Jeronimo- do Estado do
Paraná, área essa delimitada por um retàngulo que tem um vértice situado a cinco mil e duzentos metros (5.200m.), rumo oitenta e cinco graus e trinta minutos noroeste (N 85° 30' W) do tubo
de revestimento da sondagem praticada em terrenos da Companhia
Carbonífera do Imbaú e cujos lados adjacentes a esse vértice teem
os seguintes comprimentos e orientações: quatro mil duzentos e
cinquenta o um metros ( 4. 251m.) oeste (W) e dois mil trezentos e
trinta e quatro metros (2.334m.) norte (N), respectivamente.
Esta .autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do
Código de Minas e seus números I. li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3. 0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do- mesmo Código.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos seiscentos
e noventa e cinco mil réis (4:695$0) e será transcrito no livro própriO- da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agric11Itura'.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência e 53. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 925 -

DE 20 DE SETEMBRO DE

1941.

Autoriza o cidadão brasileiTo Camilo Afra Valente a pesquisa,r água
mineral no municipio de Tubarão, do Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de ·Minas), decreta;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Camilo Afra Valente
a pesquisar água mineral numa área de três hectares e oitenta centiares (3,0080 Ha) situada em terras de sua propriedade no distrito
de Pedra Grande do município de Tubarão do Estado de Santa Catarina e delimitada por uma linha poligonal fechada que tem um
vértice na margem direita da estrada que vai de Tubarão para Ludgero,
e a trinta e quatro metros (34 m), na direção quarenta e oito graus
e quarenta e um minutos nordeste (480 41' NE) ·magnético do canto
leste da fachada norte da casa de Adolfo Garbelott e cujos lados, a
partir desse vértice, teem os seguintes comprimentos e rumos -magnéticos: Noventa e oito metros (98 m) e dezessete graus e trinta
minutos noroeste ( 17°30'NW), oitenta e oito metros e vinte centímetros (88,20 m) e vinte e sete graus noroeste (27o NW), oitenta e
um metros (81 m) e cinquenta e cinco graus e trinta e três minutos
sudoeste (55°33'SW), cento e vinte e três metros (123 m) e cinquenta
e três graus cinquenta e um minutos sudoeste (53°5_1 'SW), cento e
trinta e seis metros (136 m) e trinta e três graus cinquenta e quatro
minutos sudeste (33°54'SE), sessenta e três metros e cinquenta cen-:tfmetros (63,50 m) e sessenta e quatro graus nordeste (64°NE) e
cento e sete metros e cinquenta cefttfmetros ( 107,50 m) e- _sete..ilta e tr~-s
graus quarenta e sete minutos nordeste (73°47'NE) . Esta "utorizacã.o
é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e
seus números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado' Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pes.quisa para fins de estudo so_bre ·o minério e custeio
dos trabalbos.
Art. 3.0 Esta autorização será· declarada caduca ou nula. na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de· Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
do citado Código.
Arl 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozara dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via.
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) "
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 926 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro João Xavier Barbosa a peSquisar quartzo
e associados no município de Pequí do Estado do Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere
{)art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
<!e 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Xavier Barbosa a pesquisar quartzo e asso'ciados em terrenos de propriedade de
Miguel Gonçalves Moreira, situados no lugar denominado "Serra do
Rio Peixe,\ distrito e municipio de Pequí do Estado de Minas Gerais,
numa área de cinquenta hectares (50 H a.), delimitada por um retângulo, tendo um de seus vértices distante cento e quarenta e cinco
metros (145 m), rumo trinta e três graus trinta minutos noroeste
{33°30'NW) da confluência do córrego da Samambaia com o córrego
-da Samambaia Pequeno e cujos lados teem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros ( 1 . 000 m}, rumo quarenta
.e cinco graus sudeste (45°SE) e quinhentos metros (500 m), rumó
,quarenta e cinco graus nordeste (45°NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
ns. I, II, III, IV, VII, IX e' outras do citado Código não expressame.nte
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de -estudo sobre o minério e custeia
<los trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 21! e do art. 2G do Código de Minas, se
-.ocorrerem os motiv.os previstos nos números I e li do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e 40
<lo citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da ·autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quinhentos mil réis (500$0)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ4;\ão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposH)Oes em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120. da Independência e
53." da República.
0

GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7. 927 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Washington de Araujo Dias a pesquisar
topazios e· aSsociados no municipio de Ouro Preto do Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei n. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Washington de
Araujo Dias a pesquisar topazios e associados em jazida de sua propriedade, situada em terrenos conheci4,os pelo nome de "Moraes", situados nas proximidades de Rodrigo Silva, municipio de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, numa área de cento e cinquenta e dois hectares (152 Ha.), delimitada por um polígono irregular de oito (8)
lados, tendo um de seus vértices situado a quatrocentos e quarenta
metros ( 440 m), rumo vinte graus, trinta minutos nordeste (2Q03Q.'NE)
da placa "Alto da Figueira" no quilômetro quinhentos e dezessete
mais duzentos e onze metros (Km. 517 + 211) da Estrada de,Ferro
Central do Brasil e cujos lados teem os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: quinhentos e sessenta metros (560 m), rumo
norte (N.); trezentos e cinquenta e -três metros (353 m), rumo trinta
e um graus nordeste (31°NE); mil e setenta metros ( 1. 070 m), rumo
três graus nordeste (3°NE) ; mil oitocentos e oitenta metros (1.880 m),
rumo sessenta e sete graus sudeste {67°SE); mil quatrocentos e oitenta metros (i.l180 m), rumo sessenta e quatro graus sudoeste(64°SW);
duzentos e trinta inelros (230 m), rumo oitenta e um graus noroeste
(81°NW); setecentos e setenta e seis metros (776 m), rumo dezenove
graus sudoeste {19°SW) ;duzentos metros (200m), rumo quarenta e
quatro graus noroeste ( 44°NW), fechando-se o perímetro. Esta autoriZação ·é concedida mediante a~( condições do art. 16 do Código de
Minas e seus ns. I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos .
. Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na.
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Códig·o.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo para os fins da pesquisa, na for·ma dos arts. 39 e. 4odo citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e g·ozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo _Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de ·um conto quinhentos e vinte
mil réis (1 :520$0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 12Q/' da Independência e
53.• da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
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DECRETO N. 7.928-

DE

25

DE SETEMBRO DE

89

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Heitor Freire de Carvalho a pe.squisar
ilmenita e assEJciados no municipio de Colatina, Estado do Espirito Santo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituiç.ão e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Freire de
Carvalho a pesquisar ilmenita e associados à margem esquerda da lagoa Juparanã, no munícipio de Colatina, Estado do Espírito Santo,
numa área de quatroeentos e quarenta hectares ( 440 H a.) limitada
por uma faixa, a partir da confluência da lagoa com o rio Juparanã,
tendo o comprimento de onze mil metros ( 11.000m) medidos ao longo
da margem e a largura de quatrocentos metros (400m), sendn duzentos metros (200m) à esquerda da beira da lagoa e duzentos metros (200m) à direita para dentro da mesma. Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e se~1s
números I, li, li!, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesq_uisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e subsolo _para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e -40 do
citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado _pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos e quatrocentos mil réis ( 4: 40ü-SO) e será transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7. 929 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Mariano Jacobina a pesquüar'
diamantes no município de Barreiras, Estado da Baía.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1.985, de 29 de janei"o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alfredo Mariano
Jacobina a pesquisar diamantes em terrenos da "Fazenda Olho
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-d'Água", de Sua propriedade, no distrito de Santana, mumCIPlO de
Barreiras do Estado da Baía, numa área de dez hectares (10Ha.) limitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distânc.ia..
de duzentos e cinquenta metros (250m), rumo magnético cinco grausnordeste (5°NE) do canto noroeste (NW) da sede da "Fazenda Olho
d'Água" e cujos lados adjacentes e esse vértice teem os seguintes c0mprimentos e·· orientações magnéticas: quinhentos metros (500m) :>
rumo vinte e quatro graus trinta minutos sudoeste (24°30'SW) e uuzentos metros (200m), rumo sessenta e cinco graus trinta minutos
sudeste (65°30'SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas c seus números I, Il, III, IV, VII,..
IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas nestedecreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se doproduto da pesquisa para fins de estudo sobr·e o minério e custeiodos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Jl,linas,
se ocorrerem os motivOs previstos nos números I e li do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código ..
Art. 4.0 As propriedades Vizinhas estão sujeitas às servidõ(~S desolo. e subsolo para os fins da pesquisa, na forma dos arts. 39 e AO d(T
citado Código.
Art. 5.0 O cmicessionário da autorização será fiscalizado p?lo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminadoS no· art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via,
autêntica deste decreto, pagará a taxa de cem mil réis (100$0) 0 será
transcrito no livro próprio da Divisão de Foinento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0 Revógam-se as dispo~ições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 19/d, 120.0 da IndependPncia
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos. de Souza Dua1'te.

DECRETO N. 7. 934 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza o cidadão brasileiro Heito1· Fajardo a pesquisar carvão deped'i'a no Municipio de São J erónimo do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer&
o art. 7 4, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de í940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Heitor Fajardo a
pesquisar carvão de pedra numa área de novecentos e noventa e oit().
hectares e oitenta e quatro áres (998,84 Ha.) situada em terras doquinhão número vinte (20) da Fazenda do Imbaú ou Rio do Peixedistrito de Caeté, Município de São Jerônimo do Estado do Paraná.
área essa- delimitada- por um exagono irregular que tem um vértice:
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situado a cinco mil novecentos e sessenta metros (5. 960 m), rumo
setenta e sete gr_aus e cinquenta e um minutos sudoeste (S 770 51' .W")
do tubo de revestimento da sondag~m praticada nos terrenos da Com ...
pan.hia Carbonífera do Imbaú, e cujos lados têm os seguintes comprf ...
rnentos e orientações: quatro mil, seiscentos e quarenta metros
(4.640 m) oeste (W); quatro mil e quatorze metros (4.014 m) norte
(N); mil e quarenta metros (1. 040 m) leste (E); dois mil trezentos e
trinta e quatro metros (2.334 m) sul (S); três mil trezentos e vinte
metros (3. 320m) leste (E) e mil setecentos e três metros (1. 703 m)·
. nove graus e vinte minutos sudeste (S 90 20' E), respectivamente.
Esta autorizacão é outorgada mediante as condicões do art. 16 do
Código de Minas e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário di autorização poderá utilizar-se do
PI.'Oduto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhoSJ,
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma
do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do ·Código de Minas, se
ocorrerem os motivos previstos nos números I e li do citado artigo
24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades visinhas estão .sujeitas às servidões d.e
solo e s:ub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no art. 71 do mesmo Código, na forma des_te artigo.
Art. 6.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos, quatrocentos
e noventa e cinco mil réis (4 :495$0) e será transcrito no livro próprio
da Divisão de ,Fomento da Producão Mineral do Ministério da A~i
cultura.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da Reoública.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DgCRETÜ N. 7. 930 -

DE

25

DE SE'l'EMBRO llE

1941.

Concede à Sociedade Anônima Agricola Santa Luiza autorização para
continuar a funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônima Agrícola Santa Luiza. com sede nesta cidade do Rio
de Janeiro, decreta:
Artigo único. É concedida à Sociedade Anônima Agrícola Santa
Luiza autorização para continuar a funcionar, com os estatutos que
apresentou, aprovados pela assembléia geral extraordinária dos res-
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pectivoS acionistas realizada a 9 cté maio de 1941, obrigando-se a
mesma Sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamento;.:; em
vigor, ou que venham a vig'Ol'ar. sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 19/.d, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Dulphe Pinheiro Machado.

DECRETO N .. 7.941-

DE

29

DE SETEMBRO DE

194í

Aprova projeto e orçament-o para â") instalação de um abastecimento•
dagua na Estrada de Ferro Vitória a Minas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de 75:888$1 (setenta e-.:cinco contos oitocentos e oitenta e oito
mil e cem réis), que com este baixam, rubricados pelo Diretor da
Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Publicas, relativos à instalação de um abastecimento dagua para locomotivas no pátio da estação de Fundão,
km 63 da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Companhia
Brasileira de Mineração e Siderúrgia S.A.
Parágrafo único. As despesas com as obras de que trata este decreto correrão por conta de Capital, ·nos termos do contrato em vigor,
depois de apuradas em regular tomada de contas.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS ,

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 7.942-

DE

29

DE SETEMBRO DE

1941.

Autoriza despesa na Viação Fé1·rea do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usalldo da atribuição que lhe confere
o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam autorizadas as despesas, até a importância
de 15:5418680 (quinze contos quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta réisJ, excedentes do orçamento aprovado pelo decreto
n. 3.462, de 17 de dezembro de 1938. para as obras de reforço, montagem e pintura de seis superstruturas metálicas, na linha de Cacequi - Rio Grande, ·cta Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As despesas, depois de apuradas em regular
tomada de contas, serão levadas à conta da subvenção da União, nos
termos do decreto-lei n. 552. de 12 de julho de 1938.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1941, 120.o da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 7.957-

DE

3(}

DE SETEMBRO DE

1941

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o ar Ligo 7 4, letra a, àa Constituição, e nos termos do artigo 1.0,
aiínea n, do decrelo-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1. 0 :Ficam extintos cento e cinquenta e cinco (155) cargos
da classe C da carreira de Postalista do Quadro lU ~ Parte Suplem!mtar· - do Ministério da Viação c Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Amelia de Oliveira Maranhão e Cecilia Lima
Martins; da demissão de Maria Amelia Rodrigues Barreto e Pedro
Nonlllo; da exoneração de Ade.laide Ferreira Marinho, Alice da Silv;:t
Rocha. Analia da Conceição Alves, Angelo 'Tornatore, Antonia de
Lourdes Rezende, Arlindo de Abreu Conceição, Aureolina Sant1ago,
Carmen Ferraz Hodrigues Vasconcellos. Clara Hermes Monteiro. Darcilla Barros Labor, Edgarà Elyseo de Freitas, Elyseo do EspirHo
Santo Gama, Elza de Barros Martins Costa, Eunice Pinto Mar·tins,
Francinett Ferreira Drumond, Pruncisca Lisboa da Costa e Silva, Genaro Barhato, Georgina Alencar Almeida, Hele Amorim, Jayme Nascimento, ·João Garcia, José Baptistão Junior, Josefa Nila Martins de
Abreu, Judith de Almeida Cavalcanti, Julieta Lenlini Cunha, L-auro
Bueno de Paiva, Leonôra Dantas Paranhos, Leordino Lopes de Carva~ho, Lucila Belém, Marcellina Rodrigues Trajano, Maria Bar:bosa
Leão, Maria Efigenia Pcssóa, Maria José Alvarenga, Maria José Raposo
de Garvalho, Maria de Lourdes Corrêa de Brito Gonçalves, Maria Luiza
Pessôa, Maria Miriam Vasconcellos Pontes, Nair Maximo Pereira,
Nilce do Rego Barros, Odila da Silva Laginestra, Oswaldo Gomes
de Mello, Paulo Gonçalves Pereira, Perpetua Fernandes, Regina Brasil
Freire, Rosalvo Lopes -Lima, Hosina Ferreira Medeiros, Sophia Claudernira do Mesquita, Ursulina Pires Behmcr, Virginia Ramalho de
Souza, ViLa Alves de Miranda, Zilda Dourado Costa e Zuleika Ze.naide
flavalcanLi; do falecimento de Casilda Ribeiro Landoski e Edwiges de
Siqueira; da promoção de Accacio de Arruda Camargo, Adelaide Paes
Banelo de Oliveira, Alcides Genesio de Oliveira, Alice Vianna Austin,
Alzira Lauria de Magalhães, Amalia Rocha, Angelo Grisolia, Antonio
Adelino da Cruz, Antonio Fernandes Ribeiro, Armando da: Costa Garr.ia, Augusto Cureau, Aurea Moreira Barroso, Aurora Inah Guimarães
Costa, Carbe Sampaio, Carlindo Rabello dos Santos, Carlos Alberto
l\Jarq:ues da Silva, Carlos Augusto Neves, Carlos Maria do Nascimenlo
Junior, Clotilde Esther Cabral SauLo, Clotilde Ribeiro da Cunha,
Dagrnar d'e Carvalho Coelho; Darcilia Tavares Vaz, Durvalina Paiva
Azevedo, Elisa Guaraná Botto, Felix Piedade de Mattos, Fidelis Rangel
Baptista, Flavio Alves Gomes, Pranci.sc.a do Couto Lima, Francisco de
Assis Franco, Francisco Guinesi, Geny dos Prazeres Ramos, Guiomar
da Silveira AzC'vedo, Ililda Xerez de Castro. Humberto Neiva Hardmann,
1saura }"'urq:uim, João Damião Ferreira, João Henl'iq:ue Lins Bahia,
Joaquim de Oliveira Martins, Joaquim Soares de Araujo, José Christo
Horta, José SparLaco Pompeu, Julieta da Costa Campos, Lilia de
Alcantara Moura, Lindolpho da Cunha Lima, Manoel Gonçalves Figueira, Maria Apparecida Moreira, Maria Benedicta de Lima, MBr'ía
Benigna Cesar, Maria Conceic,ão, Machado, Maria Deolinda de Carvei.ho Louzada, Maria José Coutinho Pires. Maria José 'Teixeira. Maria
de i\'lenezes Prado, Maria Nina da Silva. 1\'laria da Piedade Cantanhede
cte- Almeida, li.-Iaria da Silva Britto~ N'ad'ir de Avellar Garcia, Nair
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Duarte Cobérfo, , Nelson Moure, Nery Teixeira de Moraes, Ogerval
Fernandes Lopes, Parsondas Coelho. Paula Doub1~awa \V)ele, Pnulo
Prudente Nogueira, Perolina Guimarães Freire, Rachei Monteiro, Rita
lhcm·dina Carneiro da Cunha, Robelia Arnizaut de Mattos, Romulo
Fcrrari, Rosita Seixas, Waldeínar cte· Souza e Zeli V.alente de Mello;
da nomeação sem efeito de Hyldette' da Silva e Gersomina Bombini
Cardoso e mais vinte e três (23) vagas 'constantes àa relação nominal,
devendo :a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro III - Parte Permanente - do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro de i91d, 120.0 da Independfmcia
o 53.o da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 7. 958 -

DE

30

DE SE'l'EMDRO DE

1941

Aprova as especificações e- tabelas par·a a classi[1~cação e fiscalização
da exportação de SapoN, visando a sua padronizaç{io.

O Presidente da República, usandO das atribuições que lhe confere 6 art. 74 da Constituição e tendo em vistiJ, o que dispõe o arligo 6. 0 do decreto-lei n. 334,, de 15 de março de 1938, e o art. 94 do
regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
decreta:

Art: 1°. Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação de SapoLí, visando a sua padronização, a.ssinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agl'icultura.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120.o da Independência
e 53.o ria República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte,

Especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da
tação do sapotí, baixadas com o decreto n. 7.958, de 30 de
bro de 1941, em virtude das disposições do decreto .. lei n.
15 de março de 1938 e do regulamento aprovado pelo
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

expor ..
setem ..
334, de_
decretó

Art. 1.0 A classificação do sapotí ou sapo-La, frutos da Sapotaachras, Mill., será feita em classes e tipos, de acordo com· as especificaoões que ora se estabelecem na forma dos arts. 5.0 , 6.0 e 7.o do
1·egulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2. 0 As classes a que se refere o artigo anterior serão caracterizadas da seguinte· maneira:
Classe I - constituida de frutos de forma oval (sapotí);
Classe li - constituida de frutos de forma redonda (sapata).
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Art. 3.0 Os frutos, de qualquer das classes referida.s, serão classificados em seis tipos, com as seguintes características:
Tipo 1 - conslituido de 80 frutos em cada caixa, da mesma va~
riedade, perfeitamente desenvolvidos, ·livres de doenças, pragas, machucaduras e arranhões.
Tipo 2 - constituido de 90 frutos em cada caixa, da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doenç.as, pragas, machucaduras e arranhões.
Tipo 3 - constituido de 94 frutos em cada caixa, da mesma Variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doenças, pragas, machucaduras e arranhões.
·
rripo 4 - constituido de 100 frutos em cada caixa, da mesma vaI'iedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doencas, pragas, machucaduras e arranhões.
Tipo 5 - constituido de 104 frutos em cada caixa, da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doenças, pragas, machucaduras e arranhões.
Tipo 6 - constituido de 112 frutos em cada caixa, da mesma variedade, perfeitamente desenvolvidos, livres de doencas, pragas, machucaduras e arr'anhões.
Art. 4. 0 Serão classi'ficados abaixo do padrão os s\lpotís ou sapatas cujos característi-cos não se enquadrarem nos das de tipos
adotada.

Art. 5. 0 A embalagem dos frutos destinados à exportação será
feita em 0aixas de madeiras claras, livres de nós, com as seguintes
peças e respectivas dimensões:
2 testeiras medindo 300 x 140 x 15 milímetros.
12 tábuas para os lados, fundo e tampo medindo 450 x 60 x 8 mihrnctros.
§ 1. 0 As caixas depois de fechadas levarão sobre as extremidades
das tampas nos testeiros, sarrafos de comprimento igual à largura da
caixa e, ~' um pouco afastadas da face interna dos referidos testeiros ~ como medida de maior s·egurança, cintas de fita metálica ou
arame galvanizado n. 16.
§ 2.0 Os frutos serão embalado-s em camadas protegidas por fitas
de madeirá, apresentando-se firmes, sem ficarem comprimidos, assegurando-lhes assim a sua boa eonservação.
Art. 6. 0 os'· certificados de classificação, respeitadas as disposições do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 191!0, serão válidos pelo prazo de 15 dias contados da
data de sua emissão.
Art. 7. 0 As despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação do sapotí, e, bem assim, aquelas previstas no regulamento
aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio dt. 1940, para trabalhos realh:ados a requerimento ou por solicib:t~\ãO da par·te ou partes interessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela,
por caixa:
I - Classificação (art. 80), inclusive tirada de amostra e
emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I - neclass.ificacão (art. 39), inclusive emissão de cer-

$00-G

tificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$010

!lG
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l!I- Arbitragem (parágrafo único do art. 84) . . . . . . .

$025

IV- Inspeções para os fins indicados nas alíneas c e d
do art. 79 ......................... ·............
V- Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.0 do decretolei n. 334, de 15 de março de 1938, e arts. 70, Si
e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739,
de 29 de' maio de 1940)........................

$010

$015

Art. 8.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo .Serviço de Eco11om ia Hury.l, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 30 de setembro .de 1941. - Carlos de Souza
Duarte.

DECRTDTO N. 7. 959 -

DE

30

DE SETEMBRo' DE

19-1,1

Aprova as especificações e tabelas para a classi{'icação e fiscalização
da exp.ortaçãÇJ de conchas, visando a sua padroniza:ção

O Presidente de República, usando das atribuições que lhe confere o art. , 7 4, da ConstiLuição, e tendo em vista O que dispõe o ar~·
Ligo ·6:0 do decreto-lei n. 334, de 15 de marco de 1938, e o art.. 94 do

regulamento aprovado pelo decreto n. 5.739, de 29 de maio de 1940,
JecreLa:

Art. 1.o Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a classificação e fiscalização dà exportáção de conchas, visando a sua padronizac.ão, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2. 0 Revogam.-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO V AH.GAS.

Carlos de Souza Dum' te.

Especificações e tabelas para a classificação e fiscali,zação da exportação de conchas, baixadas com o decreto n. 7.959, de 30 de setembro de 1941, em virtude das disposições do decreto~lei n. 334,
de 15 de março de 1938, e do regulamento aprovado pelo decreto
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.

Art. 1.0 A classificação das conchas marinhas e outras será
feita em classes e tipos de acordo com as es.pecificações que ora se
estabelecem na forma dos artigos 5. 0 , 6. 0 e 7. 0 do regulamento aprovad9 pelo decreto n. 5.739, 'de 29 de maio de 1940.
Art. 2.o As classes a ,que se refere o artigo anterior serão caracterizadas .ela seguinte maneira:
I - conchas brancas;
II - conchas de coloração creme;
III - conchas de coloração violeta ou rósea.
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Art. s.o As conchas, de qualquer classe mencionada, serão ordenadas em quatro tipos, com as seguin1..e.s características:
Tipo 1 - constituido de conchas perfeitas quanto à forma, isen~
tas de impurezas ou incrustaç.ões e coro um comprimento de nove
centímetros.
Tipó 2 - constituido de conchas perfeitas em relaç.ão à forma,
-isentaS de impurezas ou incrustações e com um comprimento de cinco
a oito centímetros.
Tipo 3 - constituido de conchas de boa conformação, isentas de
:incrustações ou matérias estranhas e com menos de cinco centímetros
de comprimento.
Tipo 4 - constituido de conchas de todos os tamanhos, perfei!tas qUanto à forma e isentas de matérias estranhas ou incrustações.
Parágrafo único. Serão toleradas, em todos os tipos, ligeiras fa"lhas superficiais em ambas as faces das conchas.
Art. 4.o Serão classificadas abaixo do padrão e não poderão ser
--exportadas as conchas eujos característicos não se enquadr'arem com
-os da escala de tipos adotada.
Art. 5.o Os certificados de classificação, respeitadas as disposi1)Ões do art. 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de
29 de maio de 19110; serão válidos pelo prazo de 90 dias, contados da
data de sua emissão.
Art. 6.o As despesas relativas à classificação e fiscalizaç.ão da
exportacão das conchas marinhas e, bem assim, aquelas ·previstas no
regulamento aprovado pe.lo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de 1940,
-para trabalhos realizados a requerimento ou por solicitação da parte ou partes interessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte
tabela, por quilo:
I .:....- Classificação (art. 80), inclusive emissão de,
certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$002

l i - Reclassificação (art. 39), inclusive emissão de

certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbitragem (parágrafo único do art. 84).....

$001
$004

IV -

Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e
d do art. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$001

V -

Taxa de fiscalizaç.ão da exportação (art. 5. do
decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938,
e artigos 70, 81 e 82 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio
de 1940) inclusive em1ssão de certificado.

$001

III -

0

Art. 7. 0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural, com aprovação do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro 30 de setembro de 1941. Duarte.

Carlos de Sou>a
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DECRETO N. 7. 960 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fiscalizaçãa,
da exportação dJe bucho de peixe, vúando a sua padronização
O Presidente da República,. usando das atribuições que lhe confere o art. 74, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 6. 0 do decreto-lei n. 334, de 15 de março de 1938, e .o art. 94
do· regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 de maio de·
1940, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovadas as especificações e tabelas para a clas--

sificação e fiscalização da exportação de bucho de peixe, visando a·.
sua padronização, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da;:
Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120.0 da Independência e
53.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza

Duarte~

Especificações e tabelas pai'a a cl_assificação e fiscalização da exp.or..tação de bucho de peixe, baixadas com o decreto n. 7.960, de 30 dO'
setembro de 1.94:1., em virtude das disposições do decreto-lei n. 334,_
de 1.5 de março de 1.938, e do regulamento aprovado pelo decretO>
n. 5.739, de 29 de maio de 1940.
A·rt. 1.0 O bucho de peixe - denominação vulga:r daaa à vesícula
natatória dos peixes - será classificado em três tipos de acordo com
as especificaÇões que ora se estabelecem na forma dos artigos 5.0,
6.0 e 7.0 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, de 29 rte
maio de 1940.
Art. 2.0 Os tipos a que se refere o artigo anterior serão caracterizados da seguinte maneira:
Tipo 1 - constitui do de bucho em bom estado de sanidade, .decoloração natural homogênea, seco, pouco espesso, iSento de manchas,.
de impurezas ou de quaisquer outros defeitos.
Tipo 2 - constituido de bucho em bom estado de sanidade, de
coloração natural, seco, ligeiramente manchado, pouco espesso e is~nto
de impureza ou matérias estranhas.
Tipo 3 - constituido de bucho em· boas condições de sanidade, de·
coloração avermelha.da o prodmdda pOr coágulos de sangue, seco.
espesso e isento de matérias e.stranhas.
Art. 3.0 Os buchos de peixe que não se enquadrarem na escala de·
tipos acima mencionada serão classificados abaixo do padrão.
Art. 4.0 Os certfficados de classificação, respeitadas as disposições do artigo 36 do regulamento aprovado pelo decreto n. 5. 739, d<l'
29 de maio de 1940, serão válidos pelo prazo de 90 dias, contados dao
data de sua emissão.
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Art. 5.0 As despesas relativas à classificação e fiscalização da
exportação do bucho de peixe e, bem assim, aquelas previstas no
regulamento aprovado pelo decreto n. 5.7 39, de 29 de maio de 1940,
para trabalhos realizados a requerimento o_u por soliCitação da parte
ou partes interessadas, serão cobradas de acordo com a seguinte tabela, por quilo:
I - Classificação (art. 80), inclusive emissão de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
li - Reclassificação (art. 39), inclusive emissão ·de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$002
UI - Arbitragem (parágrafo único do art. 84) . . . . . . . . . .
$010
IV - Inspeção para os fins indicados nas alínea c e d do
art. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$002
V - Taxa de fiscalizacão da exportacão (art. 5. 0 do decreto n. 334, de 15 de março de 1938, e· arts. 70,
81 e 82 do re·gulamento aprovado pelo decreto
n. 5. 739, de 29 de maio de 1940), inclusive
$002
emissão de certificado ................ ·. . . . . . . . .
Art. 6.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia Rural, com aprovação do Ministro da Agricultura.
Rio de
Duarte.

Janeiro~

30 de setembro de 1941. -

DECRETO N. 7. 961 -

DE

30

Carlos de Souza

DE SETEMBRO DE

1941

Autm·iza a Sociedade Bra.dleira de Mineração Fama Limitada a pesquisar amianto crisotila no municipio de Nova Lima do Estildo
de Minas Gerai.~;.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74. letra .a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração
Fama Limitada a pesquisar amianto crisotila numa área de quatrocentos e vinte e cinco hecfares (425 Ha.) situada no lugar denominado "Retiro do Peixe" e "Boiadeii·o" no município de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono tendo um vértice situado a mil duzentos e _vinte metros (1.220m), rumo setenta graus noroéste (70°NW) da confluência do rio do Peixe
com o córrego Mustardas e cujos lados teem os seguintes comprimeritos e orientações: quinhentos metros (500m), sessenta graus
noroéste (60°NW); quatro mil e quinhentos metros (4.500m), trinta graus nordeste (30°NE); mil cenlo e sessenta e seis metros
(!.166m), sessenta graus sudéste (60°SE): três mil metros (3.000m),
trinta gràus sudoeste (30°SW): seiseentos e sessenta e seis metros
(666m), sessenta graus noroeste (60°NW); mil e quinhentos metros
(L500m), trinta graus sudoeste (30°SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas e seus
números I, II, III, IV, VII, IX e mitras do citado Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da àutorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio
dos trabalhos.
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Art. a·.o Esta autorizacão será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do C.ódigo de Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números· I e li do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões
de sOlo e sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39
e 40 do citado Código.
Art. ·5.o A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mirieral e gozará dos favores
discriminados no àrt. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
Art. 6. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de quatro contos duzentos e
cinquenta mil réis (4 :250$0) e será transcrito no livro próprio da
Divisão de I!'omento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.o Revogam-se as dü:;posições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.
DECRETO N. 7.962-

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Autoriza a Sociedade Brasileira de Mineração Fama Limitada a pesquism· amianto crisotila no 'municipio de Nova Lima do Esfado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 191,0 (Código de Minas), decreta:Art. 1.0 Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração
Fama Limitada a pesquisar amianto crisotila numa área de cem hectares (100 ·na.) situada no lugar denominado "Retiro do Peixe" e
"Boiadeiro", no município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice situado a
_quinhentos e setenta e cinco metros (575 m), rumo oitenta e cinco
graus noroeste (85° NW) da confluência do rio do Peixe com o córrego Mustardas e cujos lados adjacentes a esse vértice teem os seguintes comprimentos. e orientações: soiscentos e sessenta e seis ntetros (666 m), sessenta graus no:r;-oeste (600 NW); mil e quinhentos
metros (1.500 m), trinta graus nordeste (30° NE). Esta autorização
é outorgada mediante as_ condições do art. 16 -do Código de Minas
e seus- números I, li, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.o A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o minério e custeio dos
trabalhos.
Art. 3.0 Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do parágrafo único do art. 24 e do art. 26 do Código de Minas,
.se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado artigo 24 e no art. 25 do mesmo Código.
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Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de
solo e sub-solo. para os fins da pesquisa, Qa forma dos artigos 39 e 40
do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento· Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dis;..
criminados no art. 71 do mesmo Código, na forma deste artigo.
·Art. 6. 0 O título da autorização de 'pesquisa, que será uma via
autêntica deste decreto, pagará a taxa de um conto de réis ( 1 :000$0) e
será tranScrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Duarte.

DECRETO N. 7. 963 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

191;!

Autoriza a cidadã brasileira Neuza Cruz de Carvalho a pesqu-isar
mica e associa.dos, no município de Peçanha do Rstadr; de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do decreto-lei
n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1'940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica autorizada a cidadã brasileira Neuza Crnz de -Oarvalho a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e einco
hectares ( 45 Ha) situada no ·distrito de Coroací do 11nnicípio de Peçanha do- Estado de MinaQ Gerais e delimitada por uma linha poligonal fechada que começa na confluência dos córregos Arrozal e
Barracas, e cujos lados a
partir desse pont.o, teem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oitenta e cinco
metros (185m), sessenta e um graus trinta minutos nordeste (610
30' NE); seiscentos e cinco metros (605 m), qmtcenta e seis graus
trinta minutos sudeste (46° 30' SE); novece'ltos ,nrtros (UOOm),
cinquenta e três graus sudoeste (53° SW); quatroco.,ltv::; e cinquenta
metros ( 450 m), dezesseis graus trinta minutos nu roeste ( 16° 30'
NW) ; quatrocentos e dez metros ( 410 m), vinte graus trinta minutos nordeste (20° 30' NE) ; cento e dezessete metros (117m) e
sessenta e um graus, 30 minutos nordeste (61° 30' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições do art. 16 do Código de Minas
e seus números I, II, III, IV, VII, IX e outras do citado Código não ex-pressamente \mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização poderá utilizar-se do
produto da pesquisa para fins de estudo sobre o miD(~rio e custeio
dos trabalhos.
Art. 3.o Esta autorização será declarada caduca ou nula, na
forma do parágrafo único do art. 24 e do artigo 26 do Código de
Minas, se ocorrerem os motivos previstos nos números I e II do citado
art. 24 e no art. 25 do mesmo Código.
45 Col. de Leis - V ol. VIII
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Art. 4.0 As· propriedades vi,zinhas estão sujeitas às servidões de
solo e súb-solo para os fins da pesquisa, na forma dos arUgos 39 e
40 do citado Código.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores
discriminados no_ art. 71 do mesmo Código, na for'J.T'a deste artigo.
Art. 7 ~o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1941, 120.0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dum•te.

DECRETO N. 7. 964 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Declara sem efeito O decreto n. 4.824, de 3 de novembro de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 7 4, letra a, da. Constituição, e nos termos do decreto-lei
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica sem efeito o decr:eto n. 4 .824; de 3 de novembro
Qe 1939, que autorizou a Companhia Nacional de Mineração e Força
a pesquisar carvão no município de São JBrônimo do Estado do Rio
Grande do Snl.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 dP setembro de 1941, 120. 0 da Independência
e 53.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Carlos de Souza Dua.,..te.
DECRETO N. 7.965-

DE

30

DE SETEMBRO DE

1941

Concede autori~ação para funcionar à ((Cooperativa Mista dos Fer. roviários da Rede Mineira de Viação'', com sede na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais
O Presidente -da República resolve, de acordo com a alínea b, do
artigo 12, do decreto número 22.239, de 19 de. dezembro de 1932,
revigorado pelo decreto-lei número 581, de 1 de agosto de 1938 con.ceder à "Cooperativa Mista dos Ferroviários da Rede Minei~a de
Viação", autorização para funcionar nos territórios cortados pelas
linhas da Rede Mineira de Viação, nos Estados de Minas Gerais Rio
de Janeiro, São Pa:ulo e Goiaz, após registo no Serviço de EconÓmia
Rural do Ministério da Agricultura.
·
Rio de Janeiro, 30 de setembro de HJ41, 120.0 da Independência
e 53.0 da Repúbilca.
GETULIO VARGAS,

Carlos de Souza Duarte.
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